REGULAMIN WARSZTATÓW FOTOGRAFICZNYCH
organizowanych przez Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie
1.

2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

1.
2.

§ 1 Postanowienia ogólne
Organizatorem warsztatów fotograficznych jest Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie,
z siedzibą: ul. Starowiejska 22 b, 34 – 120 Andrychów.
Informacja o warsztatach dostępna jest na stronie internetowej www.kultura.andrychow.eu,
u Prowadzącego – telefon 502740628 lub w siedzibie CKiW – telefon: 33 875 39 45.
Warsztaty realizowane są od 3 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.
Celem warsztatów jest organizowanie spotkań plenerowych oraz studyjnych, na których uczestnicy
tworzyć będą prace fotograficzne.
Warsztaty kierowane są do amatorów, hobbystów, początkujących fotografów, początkujących modelek
i modeli, chcących uporządkować lub poszerzyć swoją wiedzę na temat fotografii oraz uczestnictwa
w sesjach fotograficznych zwanych dalej Uczestnikami warsztatów.
Warsztaty będą realizowane w oparciu o obowiązujące przepisy związane z ogłoszeniem stanu epidemii
na terenie kraju.
§ 2 Warunki uczestnictwa
Uczestnikami warsztatów mogą być osoby, które ukończyły 18 lat.
Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest:
 złożenie prawidłowo wypełnionych dokumentów, które dostępne są na stronie internetowej Centrum
Kultury i Wypoczynku w Andrychowie:
 formularza zgłoszeniowego,
 oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku
w związku z udziałem w warsztatach fotograficznych,
 oświadczenia o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przekazanie autorskich praw majątkowych.
Komplet dokumentów należy złożyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć Prowadzącemu lub
w sekretariacie Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie;
 uiszczenie
opłaty
za
zajęcia
zgodnie
z
obowiązującym
cennikiem
CKiW
(https://kultura.andrychow.eu/img/zarzadzenie-5_2022_dyrektora-ckiw-w-andrychowie_zdn.-03012022.pdf). Opłaty za warsztaty należy dokonać najpóźniej do dnia rozpoczęcia
warsztatów na konto bankowe ABS Banku Spółdzielczego w Andrychowie: 11 8110 0000 2001
0012 3350 0001 lub gotówką w siedzibie CKiW w Andrychowie, przy ul. Starowiejskiej 22 b.
§ 3 Organizacja warsztatów
Warsztaty realizowane będą w oparciu o harmonogram przygotowany przez Prowadzącego po
uprzednim ustaleniu z Uczestnikami warsztatów.
Czas trwania szkolenia - według ustaleń z Prowadzącym warsztaty.
Organizator nie zapewnia dojazdu i zwrotu kosztów dojazdu na warsztaty stacjonarne i terenowe.
Podczas zajęć Uczestnik warsztatów korzysta z własnego sprzętu fotograficznego (CKiW nie ponosi
odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie własności uczestników warsztatów, jak również za
szkody poczynione przez uczestnika podczas trwania warsztatów).
Uczestnik warsztatów odpowiada za powierzone elementy stylizacji, rekwizytów lub urządzeń bądź
materiałów dostarczonych przez Prowadzącego w celu realizacji warsztatów - w przypadku ich
zniszczenia bądź uszkodzenia jest zobowiązany do pokrycia szkód.
Uczestnicy warsztatów zobowiązują się do podpisywania każdej wykonanej podczas warsztatów
fotografii imieniem i nazwiskiem autora fotografii (przykład: Fotograf: Jan Kowalski) oraz podaniem
linku: www.kultura.andrychow.eu z dopiskiem – Fotografie z Kulturą!, a także dodaniem
#Fotografie_z_Kulturą.
§ 4 Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany Regulaminu i bieżące informacje będą
przekazywane uczestnikom osobiście poprzez Prowadzącego lub stronę www.kultura.andrychow.eu.
W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie decyduje Dyrektor Centrum Kultury i Wypoczynku
w Andrychowie.

Załączniki:
1. Formularz zgłoszeniowy.
2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku w związku
z udziałem w warsztatach fotograficznych.
3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przekazanie autorskich praw majątkowych.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UDZIAŁU W WARSZTATACH FOTOGRAFICZNYCH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM KULTURY I WYPOCZYNKU W ANDRYCHOWIE
DANE OSOBOWE
Nazwisko i imię uczestnika:

Data urodzenia:
Adres zamieszkania: nr domu, mieszkania, kod
pocztowy, miejscowość:
Nr telefonu kontaktowego:
Adres email:
PESEL:

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE AUTORSKICH PRAW
MAJĄTKOWYCH
Ja, …………………………..................., oświadczam, że przenoszę nieodpłatnie na rzecz Centrum Kultury i Wypoczynku
w Andrychowie całość autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń czasowych ani terytorialnych, wraz z wyłącznym prawem do
wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych, do moich utworów powstałych w związku z uczestnictwem
przeze mnie w warsztatach fotograficznych organizowanych przez Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie, na
następujących polach eksploatacji:
1. Wytwarzanie nieograniczonej liczby egzemplarzy zdjęć z zastosowaniem technik poligraficznych, reprograficznych,
informatycznych, fotograficznych, cyfrowych, na nośnikach optoelektrycznych, zapisu magnetycznego, audiowizualnych
lub multimedialnych.
2. Wprowadzenie do obrotu oryginałów lub egzemplarzy, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie
lub najem oryginału albo egzemplarzy bez ograniczeń przedmiotowych, terytorialnych i czasowych, bez względu na
przeznaczenie.
3. Rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu (m.in. na portalach
społecznościowych typu Facebook, YouTube, Twitter, strona internetowa organizatora konkursu) w taki sposób aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
4. Rozpowszechnianie przy użyciu sieci teleinformatycznych, w tym poprzez internet oraz w innych formach utrwaleń
nadających się do rozpowszechniania (np: nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM).
5. Wprowadzanie do pamięci komputera i systemów operacyjnych.
6. Wykorzystanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy.
Jednocześnie zobowiązuję się ponieść odpowiedzialność wobec osób trzecich za naruszenie ich osobistych i majątkowych praw
autorskich w związku z uczestnictwem w warsztatach fotograficznych organizowanych przez Centrum Kultury i Wypoczynku
w Andrychowie. W razie roszczeń kierowanych w powyższym zakresie wobec Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie
zobowiązuję się zaspokoić te roszczenia.
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W TYM WIZERUNKU
W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W WARSZTATACH FOTOGRAFICZNYCH ORAZ ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM
Zgodnie z wprowadzonymi powyżej danymi osobowymi – Ja, niżej podpisana/y wyrażam zgodę na nieodpłatne przetwarzanie
(w tym rozpowszechnianie) danych osobowych w postaci: wizerunku¹, imienia, nazwiska, mojej osoby).
¹wizerunku utrwalonego jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach, w tym na publikowanie fotografii, filmu, dokumentacji
filmowej lub dźwiękowej, powstałej w ramach organizowanych warsztatów fotograficznych w materiałach służących popularyzacji
w celach promocyjnych Organizatora, jak również w celu archiwizowania wydarzeń poprzez rozpowszechnianie za pośrednictwem
wszelkich mediów/kanałów dystrybucji informacji, w szczególności:
1) w internecie, na stronie Organizatora, innych - którym organizator takowe materiały udostępnił,
2) TV, prasie, powstałych publikacjach, za zgodą Organizatora,
3) dyplomach, plakatach, promocyjnych materiałach graficznych.
Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej ani naruszać w inny sposób prawa do prywatności, istotnych
interesów i innych dóbr osobistych mojej oraz pozostałych osób.
Informujemy, że wyrażenie zgody ma charakter dobrowolny, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym
momencie, jednak wycofanie zgody spowoduje brak możliwości dalszego uczestnictwa w warsztatach.

…………………………..………………...
(Data i czytelny podpis uczestnika)

