
REGULAMIN ZAJĘĆ Z AKROBATYKI  
 
 

1. Zajęcia adresowane są do określonych grup tanecznych i wiekowych przynależących do form tanecznych 
KDK.  

2. Zapisy uczestników na zajęcia z akrobatyki w KDK prowadzą bezpośrednio instruktorzy tańca. 
3. AKROBATYKA jako zajęcia dodatkowe, prowadzona jest według odrębnych zasad. 
4. Zajęcia prowadzone przez KDK są odpłatne.  
5. Zajęcia odbywają się od września do końca maja, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego i rozpoczynają 

się po zakwalifikowaniu do grupy i wniesieniu stałej, miesięcznej opłaty członkowskiej. 
6. Opłata stała miesięczna w bieżącym roku kulturalnym wynosi:  60 złotych 

• przy wcześniejszej rezygnacji z zajęć opłata nie jest zwracana 
7. Płatności za udział w zajęciach należy dokonać (z góry, do 10-ego każdego miesiąca)  

• przelewem  na konto KDK: Getin Noble Bank SA 91 15600013 2015 2799 4414 0001  
Z DOPISKIEM:  1- imię i nazwisko UCZESTNIKA, 2- imię i nazwisko INSTRUKTORA 

8. Instruktor ma prawo nieprzyjęcia na zajęcia osób, które nie dokonały wpłaty. 
Niewywiązywanie się z płatności w terminie będzie skutkowało zawieszeniem uczestnika w zajęciach do 
czasu uregulowania zaległości, pod warunkiem że jego dotychczasowe miejsce nie zostaje zajęte przez 
inną osobę. 

9. Uczestnicy lub opiekunowie zobowiązani są do wcześniejszego poinformowania instruktora o 
nieobecności na zajęciach. 

10. Nieobecność uczestnika na zajęciach nie upoważnia go do żądania zwrotu dokonanej opłaty i 
traktowana jest jako dobrowolna rezygnacja z zajęć. 

11. W wyjątkowych przypadkach absencja na zajęciach w danym miesiącu, wynikająca ze zdarzenia 
losowego, upoważnia uczestnika do ubiegania się o zmniejszenie lub całkowite zwolnienie z opłaty za 
dany miesiąc. Decyzje w tej sprawie podejmuje wyłącznie dyrektor KDK na podstawie podania 
złożonego drogą elektroniczną lub tradycyjną, do końca miesiąca, którego dotyczy nieobecność. 
Podanie powinno zawierać uzasadnienie. 

12. Uczestnicy, którzy nie przestrzegają przepisów porządkowych, obowiązujących w KDK tracą możliwość 
korzystania z zajęć. 

13. Wszelkie szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania sprzętu opiekun prawny dziecka lub dorosły 
uczestnik zajęć zobowiązuje się pokryć z własnych środków lub szkodę naprawić. 

14. Uczestnik lub opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika oświadcza, że stan zdrowia  pozwala mu  na 
uczestnictwo w  w/w zajęciach. 

 
 
 
 

…………………………………….…………………………………  …………………………………………………………… 
 data  , imię i nazwisko osoby wypełniającej zgłoszenie              czytelny podpis RODZICA/OPIEKUNA/PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA             

                                                                                                                           ZAJĘĆ 

  
 

Elżbieta Miętkiewska 
DYREKTOR KDK 

 

 

 

 



Klauzula dla osób korzystających z zajęć artystycznych Konińskiego Domu Kultury  

na mocy art. 13 RODO 

Dbając o to, aby wiedzieli Państwo jak przetwarzane są Państwa dane osobowe, przedstawiamy zestaw 
najważniejszych informacji związanych z Rozporządzeniem UE 2016/679, zwanym ogólnym rozporządzeniem o 
ochronie danych („RODO”): 

ADMINISTRATOR: Administratorem danych osobowych jest Koniński Dom Kultury z siedzibą przy ul. Plac 
Niepodległości 1, 62-510 Konin (dalej jako: KDK).  
 
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH: Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony inspektor ochrony 
danych Jacek Andrzejewski z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: 
j.andrzejewski@kdkkonin.pl.   
 

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE: Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu: 

1) Zapisania uczestnika na zajęcia lub wydarzenia artystyczne oraz ich realizacji na podstawie:  

• art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, 

której dane dotyczą lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy), 

2) Wypełnienia obowiązku prawnego względem organów publicznych na podstawie:  

• art. 6 ust.1 lit. c RODO i w związku z ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, ustawą 

z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz przepisów 

prawa miejscowego dotyczących działalności statutowej KDK. 

3) Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z koniecznością prowadzenia 

dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie:  

• art. 6 ust. 1 lit. c RODO i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994r. o 

rachunkowości, ustawa  

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem przepisów regulujących zasady 

powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów dotyczących 

podatków. 

4) Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z koniecznością obrony przed 

ewentualnymi roszczeniami i dochodzeniem roszczeń na podstawie: 

• art. 6 ust.1 lit. c RODO w związku z przepisami o samorządzie gminnym, przepisów dotyczących 

działalności kulturalnej oraz innymi ustawami obligującymi KDK do właściwego dbania o swój wizerunek. 

5) Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z koniecznością archiwizacji 
danych wynikających na podstawie  

• art. 6 ust. 1 lit. c RODO i w związku z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 
archiwach. 

ODBIORCY DANYCH: KDK będzie przekazywać dane osobowe podmiotom nadzorującym działalność KDK w 
zakresie działalności statutowej, dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług i oprogramowania 
komputerowego wspomagającego zarządzanie oraz dostawcom usług hostingu poczty elektronicznej. Ponadto 
KDK będzie przekazywać Państwa dane osobowe współpracującym z administratorem podmioty świadczone 
usługi doradcze i prawne oraz pozostałe podmioty publiczne upoważnione na podstawie przepisów prawa.  

CZAS PRZETWARZANIA: Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez do czasu zakończenia zajęć 
artystycznych, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami podatkowymi oraz przepisami dotyczącymi 
archiwum tj. 5 lat od zakończenia zajęć artystycznych.  

TWOJE PRAWA: Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO prawo żądania 
dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, prawo żądania 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do przenoszenia danych do innego 

mailto:j.andrzejewski@kdkkonin.pl


administratora (danych przetwarzanych w celu realizacji umowy), prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH: W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków 
prawnych ciążących na administratorze, obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym. W przypadku 
pozostałych celów podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zapisania się i 
uczestniczenia w zajęciach artystycznych organizowanych przez KDK.  

 


