
REGULAMIN WARSZTATÓW FOTOGRAFICZNYCH
organizowanych przez Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie

w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2023

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem  warsztatów  fotograficznych  jest  Centrum  Kultury  i  Wypoczynku
w  Andrychowie,  z  siedzibą:  ul.  Starowiejska  22  b,  34-120  Andrychów,  zwane  dalej
Organizatorem lub w skrócie CKiW.

2. Informacja  o  warsztatach  dostępna  jest  na  stronie  internetowej  www.kultura.andrychow.eu,
u Prowadzącego (osoby prowadzącej zajęcia) – telefon: 502 740 628 lub w siedzibie CKiW
– telefon: 33 875 39 45.

3. Warsztaty realizowane będą w Wiejskim Domu Kultury im. Romana Prystackiego w Zagórniku
oraz na terenie Gminy Andrychów.

4. Celem  warsztatów  jest  organizowanie  spotkań  plenerowych  oraz  studyjnych,  na  których
uczestnicy tworzyć będą prace fotograficzne.

5. Warsztaty kierowane są do amatorów, hobbystów, początkujących fotografów, początkujących
modelek i modeli, zwanych dalej Uczestnikami, chcących uporządkować lub poszerzyć swoją
wiedzę na temat fotografii lub uczestnictwa w sesjach fotograficznych.

§ 2
Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikami warsztatów mogą być osoby pełnoletnie, które ukończyły 18 rok życia.
2. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest:

 złożenie prawidłowo wypełnionych dokumentów, których formularze 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,
- oświadczenia o zapoznaniu się z informacją o ochronie danych osobowych.
Komplet dokumentów należy złożyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć Prowadzącemu
lub w sekretariacie Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie,

 opłatę za udział w warsztatach, należy uiścić zgodnie z obowiązującym cennikiem CKiW
dostępnym na stronie internetowej: www.kultura.andrychow.eu
Opłaty za warsztaty należy dokonać najpóźniej do dnia rozpoczęcia warsztatów na konto
bankowe w ABS Banku Spółdzielczym w Andrychowie:
11  8110  0000  2001  0012  3350  0001 lub  gotówką  w siedzibie  CKiW w Andrychowie,
przy ul. Starowiejskiej 22 b. Organizator umożliwi również płatność za udział w warsztatach
bezpośrednio przed warsztatami – za pomocą wpłaty gotówkowej.

§ 3
Organizacja warsztatów

1. Warsztaty realizowane będą w oparciu o harmonogram i  tematykę ustaloną wspólnie przez
Prowadzącego i Uczestników. Przeciętny, jednorazowy czas trwania warsztatu wynosi około
3 godziny.

2. Organizator nie zapewnia dojazdu i zwrotu kosztów dojazdu na warsztaty studyjne i plenerowe.

http://www.kultura.andrychow.eu/
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3. Podczas zajęć Uczestnik korzysta z własnego sprzętu fotograficznego (Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie sprzętu i wyposażenia będącego własnością
uczestników warsztatów, jak również za szkody własne poczynione przez uczestnika podczas
trwania warsztatów).

4. Uczestnik  warsztatów  odpowiada  za  powierzone  mu  elementy  stylizacji,  rekwizytów  lub
urządzeń  bądź  materiałów  dostarczonych  przez  Organizatora  w  celu  realizacji  tematyki
spotkania. 
a) W przypadku ich zniszczenia bądź uszkodzenia jest zobowiązany do pokrycia wszelkich
szkód.
b)  Uczestnik  warsztatów  zobowiązuje  się  do  bezwzględnego  przestrzegania  poleceń
prowadzącego zajęcia.

5. Uczestnicy warsztatów zobowiązują się do podpisywania każdej wykonanej i  udostępnianej
za pomocą wszelkich środków przekazu 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.

7. Uczestnicy  warsztatów  –  fotografowie  mogą  publikować  wykonane  podczas  warsztatów
fotografie modela/modelki tylko po uprzednim uzyskaniu odpowiednich, wymaganych przez
prawo zgód.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje publikacji fotografii wykonanych
podczas warsztatów przez ich autorów.

9. Po  zakończeniu  warsztatów  fotografowie  po  uzyskaniu  zgody  Modela/Modelki  mogą
przekazać w terminie do 7 dni od ich zakończenia, do 10 sztuk fotografii wykonanych podczas
zajęć.  
Fotografie  należy  przesłać  na  adres:  biuro@kultura.andrychow.eu 
Będą  one  wykorzystane  przez  Organizatora  do  promowania  warsztatów  fotograficznych
i działań promocyjnych CKiW w Andrychowie. Przesłane fotografie powinny zawierać znak
wodny  fotografa  w  postaci  czytelnego  logotypu  zawierającego  imię  i  nazwisko  autora
fotografii.

§ 4
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany Regulaminu i bieżące informacje
będą przekazywane uczestnikom osobiście poprzez Organizatora lub na stronie internetowej
www.kultura.andrychow.eu

2. W  sprawach  nieujętych  w  niniejszym  Regulaminie  decyduje  Dyrektor  Centrum  Kultury
i Wypoczynku w Andrychowie.

Załączniki:
1. Formularz zgłoszeniowy.
2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przekazanie autorskich praw majątkowych.
3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym wizerunku
w związku z udziałem w warsztatach fotograficznych oraz zapoznaniu się z regulaminem.
4. Klauzula informacyjna.

http://www.kultura.andrychow.eu/
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UDZIAŁU W WARSZTATACH FOTOGRAFICZNYCH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM KULTURY I WYPOCZYNKU                        
W ANDRYCHOWIE

Zgłaszam swój udział w warsztatach fotograficznych organizowanych przez Centrum Kultury i Wypoczynku
w Andrychowie – w charakterze: MODELA/MODELKI/FOTOGRAFA*
Termin warsztatów fotograficznych: …………................................................

Nazwisko i imię uczestnika:............................................................................................................
Data urodzenia:................................................................................................................................
Adres zamieszkania: nr domu, mieszkania:....................................................................................
Kod pocztowy, miejscowość:..........................................................................................................
Nr telefonu kontaktowego:..............................................................................................................
Adres e-mail:.....................................................................................................................................
PESEL:............................................................................................................................................

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem warsztatów fotograficznych organizowanych przez
Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie i akceptuję ten Regulamin.

*Niepotrzebne skreślić

                                                   ......................................................
     (Data i podpis Uczestnika)

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE AUTORSKICH 
PRAW MAJĄTKOWYCH
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 zdjęć
(i innych utworów) powstałych w związku z uczestnictwem przez 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,  Instagram, YouTube,  Twitter,  TikTok, strona
internetowa Organizatora) 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.
6. Wykorzystanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy.

Zobowiązuję  się  ponieść  odpowiedzialność  wobec  osób  trzecich  za  naruszenie  ich  osobistych
i  majątkowych  praw autorskich  w  związku  z  uczestnictwem w warsztatach  organizowanych  przez
Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie. W razie roszczeń kierowanych w powyższym zakresie
wobec Organizatora zobowiązuję się zaspokoić te roszczenia.

......................................................
(Data i podpis Uczestnika)



OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH,
W TYM WIZERUNKU, W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W WARSZTATACH FOTOGRAFICZNYCH 
Ja,  niżej  podpisana/y,  wyrażam zgodę na nieodpłatne przetwarzanie  (w tym rozpowszechnianie)  danych
osobowych w postaci:
1) wizerunku: 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:
a)  w  internecie,  na  stronie  internetowej  Organizatora  oraz  innych stronach  internetowych,  z  którymi
Organizator zawarł porozumienie o udostępnianiu materiałów,
b) TV, prasie, powstałych publikacjach, za zgodą Organizatora,
c) dyplomach, plakatach, wystawach, promocyjnych materiałach graficznych.
Zastrzegam jednocześnie, że mój wizerunek nie może być użyty w formie publikacji obraźliwej ani naruszać
w inny sposób prawa do prywatności, istotnych interesów i innych dóbr osobistych mojej oraz pozostałych
osób. 

......................................................
(Data i podpis Uczestnika)

 KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie  z  art.  13  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.
w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję,
iż:
        1.   Administratorem wskazanych powyżej danych osobowych jest Centrum Kultury i Wypoczynku                         

w Andrychowie, ul. Starowiejska 22 b, 34 – 120 Andrychów.
2. Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie wyznaczyło Inspektora ds. Ochrony danych osobowych,        

z którym można się kontaktować za pośrednictwem adresu ido_ckiw@kultura.andrychow.eu
3. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu realizacji zapisów Ustawy z dnia 25 października 1991 r., o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (Dz. U. 1991 Nr 114 poz. 493),                                                                                         
b) w celu realizacji obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Administratora                
oraz w celu realizacji zadań określonych Statutem Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie – art. 6 
ust.1 lit. c RODO,
c) w celu dokumentowania, archiwizowania i rozpowszechniania informacji działalności Administratora           
– art. 6 ust. 1 lit. a  RODO,
d) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby 
wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f  RODO,

               e) dla celów dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f  RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora.   
        4.    Odbiorcami powyższych danych osobowych będą:  

- podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
- podmioty świadczące usługi na rzecz Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie,
- banki – w zakresie obsługi płatności,
- operatorzy pocztowi oraz firmy świadczące usługi kurierskie.

        5.    Powyższe dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
        6.    Zgodnie z RODO osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
- żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe                 
lub niekompletne,
- usunięcia danych, jeżeli nie ma podstaw do ich dalszego przetwarzania,
- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, Warszawa.

        7.    Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
 przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz posiadają Państwo prawo        
do przenoszenia danych.

        8.    Państwa dane osobowe przechowywane będą do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń               
 lub w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych była zgoda – do momentu jej odwołania.

        9.   Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
      10.   Podanie danych osobowych jest:

- dobrowolne. W przypadku odmowy podania danych osobowych brak jest możliwości udziału                          
w organizowanych przez Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie 
warsztatach/zajęciach/wydarzeniach.   

                                                                                                           …...................................................  
                                                                                                    (Data i podpis Uczestnika)
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