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REGULAMIN  

WARSZTATY Z PEDAGOGAMI KIELECKIEGO TEATRU TAŃCA 
14 – 16 stycznia 2022 r.  

 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Organizatorem Warsztatów jest Kielecki Teatr Tańca, Plac Moniuszki 2B, 
25-334 Kielce, tel. 41 367 67 12, e-mail: warsztaty@ktt.pl. 

2. Termin warsztatów: 14 – 16 stycznia 2022 r. 

3. Na warsztaty mogą zgłosić się osoby rekreacyjnie zajmujące się tańcem, 

tancerze, zespoły taneczne oraz nauczyciele tańca. Każdy z uczestników 
wykupuje pakiet na wybrany stopień zaawansowania. 

4. Jeden pakiet składa się z 9 lekcji. W pakiecie są trzy lekcje dziennie, 
przez 3 dni. 
W dniu 14.01.2022r. zajęcia trwają 60 minut z 15 minutową przerwą. 

W dniach: 15-16.01.2022r. zajęcia trwają 90 minut z dwoma przerwami: 
30-minutową i 90-minutową (obiadową). 

5. Obowiązuje następujący podział grup: 
I – grupa dziecięca - do 12 r.ż.; 

II – grupa średniozaawansowana – powyżej 13 r.ż.; 
III – grupa średniozaawansowana/zaawansowana – powyżej 13 r.ż. 

Warsztaty odbywają się w siedzibie Kieleckiego Teatru Tańca, przy Placu 

Moniuszki 2B: sale baletowe 101 i 114. Sale wyposażone są w lustra 
i podłogę baletową. 

6. Grafik zajęć, w uzasadnionych przypadkach, może ulec zmianie. 

7. Organizator w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie możliwość 
dokonania zmian w regulaminie. 

 

ZAPISY 

1. Zapisy trwają od 23.12.2021r. - do wyczerpania miejsc. 

2. Zgłoszenia dokonuje się poprzez wprowadzenie danych Uczestnika                 

do karty zgłoszeniowej dostępnej na stronie: https://ktt.pl/warsztaty/    
a następnie wysłania jej drogą mailową na adres: warsztaty@ktt.pl. 

3. Ilość miejsc jest ograniczona.  

4. Ilość wolnych miejsc może ulec zmianie w wyniku wykreślania osób, które 
nie dokonały wpłaty. 

5. Informacja o ilości wolnych miejsc w poszczególnych grupach udzielana 
będzie e-mailowo: warsztaty@ktt.pl. 
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OPŁATY 

1. Pakiet warsztatowy kosztuje 260 zł za 3 dni - 9 lekcji.  

2. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia należnej opłaty za warsztaty           
na podstawie wystawionej faktury w terminie do 10 stycznia 2022 r. 

3. W przypadku niestwierdzenia wpływu na koncie Teatru w odpowiednim 
terminie, uczestnik zostaje usunięty z listy. 

4. Wpłaty można dokonać tylko na podstawie wystawionej faktury:  
a) gotówką w Szkole Tańca KTT (Plac Konstytucji 3 Maja 3, Kielce) lub:  
b) przelewem na konto: PL 08 1050 1461 1000 0023 5336 9065.  

Dla wpłacających z zagranicy:  
IBAN: PL 08 1050 1461 1000 0023 5336 9065, SWIFT: INGBPLPW. 

5. UWAGA! W tytule przelewu powinny znaleźć się: imię i nazwisko 
uczestnika oraz wybrana grupa warsztatowa (grupa I, grupa II lub 
grupa III)! Przykładowo: Anna Kowalska, grupa II. 

6. Osoby wpłacające na poczcie zobowiązane są do przesłania skanu 
potwierdzenia dokonania przelewu drogą mailową na adres: 

warsztaty@ktt.pl bądź faksem na numer 41 36 76 911. 

7. Dla uzyskania faktury konieczne jest uzupełnienie rubryki w Karcie 
zgłoszeniowej – *Dane do faktury. 

 

REZYGNACJE 

1. Rezygnacji należy dokonywać tylko i wyłącznie pisemnie, pisząc na adres 

e-mail: warsztaty@ktt.pl. 
 
2. Z tytułu rezygnacji osób, które uiściły opłatę organizator: 

a) zwraca 100 % opłaty za warsztaty minus koszty przelewu, 
w przypadku, gdy rezygnacja nastąpiła do 10.01.2022r. (włącznie); 

b) zwraca 50 % opłaty za warsztaty minus koszty przelewu, jeżeli 
rezygnacja nastąpiła w dniu 11-12.01.2022r. (włącznie); 

c) nie zwraca opłaty w przypadku rezygnacji z warsztatów po 
13.01.2022r. (włącznie). 

d) nie zwraca opłaty w przypadku niezgłoszenia rezygnacji z warsztatów. 

3. Osoby, którym przysługuje zwrot opłaty za warsztaty proszone są                  
o podanie w treści rezygnacji: danych oraz numeru konta, na który 
zostanie dokonany zwrot kwoty. 

4. Zwrotów kosztów z tytułu rezygnacji, dokonujemy po zakończeniu 
warsztatów. 

5. Inne przypadki rozpatrywane będą indywidualnie. 
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PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

 

1. W celu przeprowadzenia warsztatów KTT będzie przetwarzał dane osobowe 

uczestników. Dane Administratora: Kielecki Teatr Tańca, pl. Moniuszki 2 B, 
25-334 Kielce, tel. 41 367 67 12, email: sekretariat@ktt.pl  

2. Inspektorem ochrony danych jest Milena Procko, email: 

kancelaria@kgip.com.pl 
3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit 

b RODO -  w celu niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy  
4. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w zakresie jaki wynika z 

formularza zgłoszeniowego. 

5. Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych uczestników 
innym odbiorcom.  

6. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez okres trwania 
warsztatów, a po upływie tego terminu przez okres 5 lat.  

7. Każdy uczestnik ma prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna że przetwarzanie 
jego danych osobowych narusza przepisy prawa.  

8. Podanie przez danych osobowych uczestnika jest dobrowolne, ale warunkuje 
udział w warsztatach.  

9. Dane osobowe uczestników nie służą zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym – nie służą profilowaniu.   
 

WIZERUNEK UCZESTNIKÓW 

 

1. W trakcie trwania warsztatów uczestnicy mogą być fotografowani i 

nagrywani. Wizerunek uczestników warsztatów podlega ochronie prawnej 
zgodnie z art. 81 ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631) rozpowszechnianie 
wizerunku uczestnika zajęć (np. poprzez zamieszczenie go w gazetkach, 
folderach, na tablicach informacyjnych  oraz na stronie internetowej, 

facebooku i innych mediach ) wymaga wyraźniej zgody tego uczestnika. 
Zgoda nie jest wymagana w przypadku, gdy wizerunek uczestnika zajęć 

stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, 
publiczna impreza.  

2. Przed rozpoczęciem warsztatów każdy uczestnik będzie mógł złożyć 

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego wizerunku.  
 

OCHRONA EPIDEMICZNA 

1. W związku z trwającym na terenie kraju stanem epidemii podczas warsztatów 
obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa: 

2. W warsztatach może wziąć udział tylko osoba zdrowa, bez objawów infekcji. 
3. W warsztatach nie może wziąć udziału osoba na kwarantannie.  

4. Organizator zapewnia, że zagęszczenie osób w pomieszczeniu nie będzie 
większe niż 1 osoba na 10 m2 jego powierzchni. Do limitu nie wlicza się osób 
zaszczepionych przeciwko COVID-19.  

5. Organizator zapewnia środki do dezynfekcji rąk. 
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6. Uczestnicy warsztatów są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego - 

1,5 m od innych osób. 
7. Uczestnicy warsztatów są zobowiązani do zakrywania ust i nosa - maseczkę 

można zdjąć dopiero w sali baletowej.  
8. Przed rozpoczęciem warsztatów uczestnicy są zobowiązani do dezynfekcji 

rąk.  

9. Przed rozpoczęciem warsztatów uczestnik potwierdza w formie oświadczenia, 
że zapoznał się z zasadami ochrony epidemicznej i zobowiązuje do ich 

stosowania oraz podaje swój numer telefonu kontaktowego. 
10. Przed rozpoczęciem warsztatów uczestnik może okazać dokument unijnego 

cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenie o szczepieniu lub o wyniku 

testu lub o powrocie do zdrowia po COVID, które jest równoważne z takim 
zaświadczeniem. W przypadku nieokazania zaświadczenia uczestnik taki 

będzie traktowany jako osoba niezaszczepiona.  
 
UWAGI 

1. Bezpośrednio przed rozpoczęciem warsztatów uczestnik własnoręcznym 
podpisem potwierdza w formie oświadczenia, że zapoznał się z niniejszym 
regulaminem i zobowiązuje się do jego stosowania, a także że został 

poinformowany o zasadach przetwarzania jego danych osobowych.  

2. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie NNW przez każdego z uczestników 

Warsztatów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe 
wypadki spowodowane przez uczestnika, nie odpowiada również                     
za zaginione lub zniszczone rzeczy uczestników. 

3. Podczas zajęć, na salach, obowiązuje całkowity zakaz używania aparatów 
fotograficznych, kamer i telefonów komórkowych. Zabronione jest 

nagrywanie zajęć.  

4. Niedozwolone jest w obiektach warsztatowych spożywanie alkoholu, 
palenie tytoniu oraz zażywanie narkotyków. Organizator ma prawo 

wykluczyć z listy uczestników zakłócających przebieg warsztatów bez 
zwrotu dokonanej wpłaty. 

5. Organizator nie rezerwuje noclegów uczestnikom warsztatów. 

6. Odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące warsztatów można otrzymać 
pisząc na e- mail: warsztaty@ktt.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu: 

534-883-737. 
7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie 13 stycznia 2022r. i zastępuje 

poprzedni Regulamin z dnia 23 grudnia 2021 r.  

 

 

Oświadczenie uczestnika warsztatów 

Ja ............................................ nr telefonu kontaktowego ............................ 

potwierdzam własnoręcznym podpisem, że:  

• zapoznałem/łam się z regulaminem warsztatów z pedagogami Kieleckiego 

teatru Tańca w dniach 14-16 stycznia 2022r. i zobowiązuję się do jego 

stosowania, 
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• zapoznałem/łam się w szczególności z zasadami ochrony epidemicznej 

określonymi ww. regulaminem i zobowiązuję się do ich stosowania, 

• zostałem/łam poinformowany o zasadach przetwarzania moich danych 

osobowych określonych ww. regulaminem, 

• wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na utrwalanie mojego wizerunku 

poprzez fotografowanie i nagrywanie oraz rozpowszechnianie mojego 

utrwalonego wizerunku - przez KTT do celów dokumentacji i promocji 

warsztatów oraz innych form działalności kulturalnej KTT - przez okres 5 

lat po zakończeniu warsztatów. 

* niepotrzebne skreślić 

....................................................... 


