KARTA UCZESTNIKA ZAJĘĆ
DOMU KULTURY W KOZACH
(uczestnik niepełnoletni)
1. Imię i nazwisko uczestnika zajęć: ……………………………………………………………………………..…….…
2. Rok urodzenia: ………………………………………………
3. Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych:
…………………………………………………….…………….………………………………………………………………………..
…………………………………………………….…………….………………………………………………………………………..

4. Numer telefonu kontaktowego rodzica/opiekuna prawnego: …………………………………….….…….
5. Adres zamieszkania uczestnika zajęć: …………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………..………………
(imiona i nazwiska obojga rodziców lub opiekunów prawnych)

DEKLARACJA – OŚWIADCZENIE
Deklaruję uczestnictwo w zajęciach:
WAKACYJNE WARSZTATY WOKALNE
w dniach 12-16 lipca 2021 r.

przez ………………………………………………………………………………………………..………………
(imię i nazwisko uczestnika zajęć)

w godzinach i dniach wyznaczonych przez Dom Kultury w Kozach, jak również
w wyjściach/wyjazdach organizowanych w ramach niniejszych zajęć przez Dom Kultury
w Kozach.
Równocześnie zapewniam, iż zobowiązuję się do przestrzegania dyscypliny
i regulaminu wewnętrznego Domu Kultury w Kozach.
Oświadczam, że stan zdrowia dziecka (uczestnika zajęć) pozwala na udział w zajęciach
i poinformowałem/am* o wszelkich możliwych jego ograniczeniach, mogących wpływać
na bezpieczeństwo i zdrowie mojego dziecka podczas zajęć.
Oświadczam, że biorę odpowiedzialność za drogę dziecka na zajęcia i jego powrót
do domu.
Oświadczam, że zapoznałem/am* się z regulaminem wewnętrznym Domu Kultury w Kozach.

…………………………………………………………………..………………
(data i podpis rodziców lub opiekunów prawnych)
*- niepotrzebne skreślić

Kozy, ……………………………………………
(data)

OŚWIADCZENIE
§1
Oświadczam/y, że wyrażam/y zgodę na przetwarzanie przez Dom Kultury w Kozach moich i naszego dziecka danych osobowych
zawartych w niniejszej Karcie uczestnika zajęć Domu Kultury w Kozach, w celu przeprowadzenia zajęć pn.: WAKACYJNE WARSZTATY
WOKALNE oraz w celu promocji niniejszych zajęć w mediach, w szczególności na stronach internetowych, prasie, broszurach, ulotkach,
gazetkach, itp.
§2
Wyrażam/y na rzecz Domu Kultury w Kozach zgodę na wykorzystanie przez Dom Kultury w Kozach lub przez inne osoby
na zlecenie Domu Kultury w Kozach wizerunku mojego/naszego dziecka, w tym na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek
i/lub głos, oraz na zwielokrotnianie wizerunku i/lub głosu wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz
publikowanie, także wraz z wizerunkami i/lub głosami innych osób utrwalonymi w ramach realizacji działań kulturalno-edukacyjnych,
materiałach służących popularyzacji działań kulturalno-edukacyjnych prowadzonych przez Dom Kultury w Kozach poprzez
rozpowszechnianie wizerunku i/lub głosu w: mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych, prasie, broszurach,
ulotkach, gazetkach itp. do odwołania zgody zawartej w niniejszym oświadczeniu.
§3
Ponadto wyrażam/y zgodę na umieszczanie i publikowanie prac wykonanych przeze mnie/przez moje/nasze dziecko* na stronach
internetowych Domu Kultury w Kozach, rozpowszechnianie oraz publikowanie prac w materiałach służących popularyzacji działań kulturalnoedukacyjnych prowadzonych przez Dom Kultury w Kozach w: mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych, prasie,
broszurach, ulotkach, gazetkach itp. do odwołania zgody zawartej w niniejszym oświadczeniu.
§4
Dom Kultury w Kozach może przenieść na inne podmioty prawo do korzystania z wizerunku i/lub głosu na zasadach określonych
w niniejszym oświadczeniu, w celu promocji działań kulturalno-edukacyjnych prowadzonych przez Dom Kultury w Kozach.
§5
Oświadczam, że zgody zawartej w niniejszym oświadczeniu udzielam/y nieodpłatnie oraz bezterminowo.

...……………………….………………………………………………
.…….……………………….………………………………………
(czytelny podpis Małoletniego w wieku 13-18 lat)

….……………………..……………………………………………....
(czytelny podpis składającego oświadczenie, rodziców
lub opiekunów prawnych)

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 (zwanego dalej RODO) informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Dom Kultury w Kozach, ul. Krakowska 2 , 43-340 Kozy.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres:
iod@gzosip.kozy.pl bądź telefonicznie (nr telefonu +48 33 8174291).
3. Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
i podmioty przetwarzające realizujące usługi na rzecz Dom Kultury w Kozach.
4. Państwa dane osobowe będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora.
5. Posiadają Państwo prawo zgodnie z RODO
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
gdy uznają Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy prawa.
6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową
uczestnictwa w zajęciach.
7. Przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.

…………………….……………………………………………..
(czytelny podpis składającego oświadczenie, rodziców lub opiekunów prawnych)
*- niepotrzebne skreślić

Regulamin pracy na planie audiowizualnym (filmowym)
w dniach: 12-16 lipca 2021 r., w miejscu: Dom Kultury w Kozach
Wakacyjne Warsztaty Wokalne
Niniejszy regulamin stworzono zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Każda z osób pracujących na planie audiowizualnym (filmowym) jest osobiście odpowiedzialna
za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w celu zmniejszenia zagrożenia rozprzestrzeniania się
koronawirusa przez:
1. rezygnację z pracy na planie audiowizualnym w przypadku pojawienia się symptomów
choroby zakaźnej;
2. częste mycie rąk wodą z mydłem przez minimum 30 sekund, a jeśli nie ma takiej
możliwości dezynfekowanie ich płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%)
zabezpieczonymi na specjalnych stanowiskach po każdorazowym wejściu na plan bądź
do pomieszczeń produkcyjnych;
3. przestrzeganie zasad dystansu społecznego (utrzymywanie stosownego odstępu –
co najmniej 2 m);
4. ograniczanie kontaktu fizycznego (unikanie uścisków, podawania ręki, etc.);
5. zastosowanie środków ochrony osobistej, w tym bezwzględne zakrywanie ust i nosa
(mogą to być np. elementy odzieży, maski, przyłbice), zmienianych zgodnie
z zaleceniami producenta. Z tego obowiązku zwolnione są osoby występujące
bezpośrednio przed kamerą.
Po zużyciu, środki ochrony jednorazowe typu: maseczki, rękawiczki są wyrzucane do kosza
na śmieci wyłożonego workiem.

Oświadczenie
Ja, …………………………………………………………….……………. oświadczam, że zgadzam się na pracę
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

na planie audiowizualnym mojego dziecka ………………………………………………………..………………..
(imię i nazwisko dziecka)

i przyjmuję do wiadomości oraz dopełnię wszelkich obowiązków związanych z koniecznością
stosowania zaleceń bezpieczeństwa.

……………………………………………………………
(data i podpis osoby składającej oświadczenie)

RYGORY SANITARNE DOMU KULTURY W KOZACH,
W ZWIĄZKU Z RYZYKIEM ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA
– DLA ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH
1. Rygory niniejszego regulaminu obowiązują w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, w trakcie
stopniowego odmrażania działalności instytucji kultury w Polsce.
2. Rygory dotyczą sposobów zabezpieczenia osób: prowadzącego zajęcia i uczestników zajęć artystycznych
w trakcie zajęć w małych grupach, w pomieszczeniach Domu Kultury w Kozach (budynek DK
przy ul. Krakowskiej 2 oraz Pałac Czeczów w Kozach, ul. Krakowska 5, zwanych dalej DKK).
3. Wprowadza się zabezpieczenia dotyczące kordonu sanitarnego: płyn do dezynfekcji rąk osób
wchodzących do budynku i wychodzących z niego w ogólnodostępnym miejscu w holu oraz przy wejściu
do węzła sanitarnego, mydło w płynie ze środkiem bakteriobójczym w węźle sanitarnym, środki ochrony
indywidualnej pracowników mających kontakt z użytkownikami: rękawiczki ochronne nitrylowe
i maseczki zakrywające usta oraz nos.
4. Dezynfekcja klamek, wyłączników świateł, blaty DKK, co najmniej dwa razy w ciągu dnia przez
pracowników DKK.
5. Wywieszenie w pomieszczeniach sanitariatów instrukcji dotyczących właściwego mycia rąk.
6. Wywieszenie informacji o ograniczeniu ilości osób mogących przebywać w toaletach.
7. Obowiązki użytkownika DKK: dezynfekowanie rąk przy wejściu do budynku i przed opuszczeniem go,
zakrywanie ust i nosa maseczką lub w inny, dozwolony w regulacjach rządowych dotyczących
przebywania w miejscach publicznych przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu (poza salą zajęć /
ćwiczeń).
8. Zostają wprowadzone limity ograniczające ilość osób jednocześnie przebywających w pomieszczeniach,
w których realizowane są zajęcia kulturalne zgodnie z obowiązującymi zaleceniami (na drzwiach
pomieszczenia gdzie prowadzone są zajęcia umieszczona jest informacja o dopuszczonej maksymalnej
ilości osób w pomieszczeniu).
• Ilość osób uczestniczących w zajęciach musi być dostosowana do wielkości pomieszczenia, w których
odbywają się zajęcia, zgodnie zaleceniami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
– prowadzenie zajęć ruchowych (w tym artystycznych) i tych z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej
w obiektach zamkniętych, gdzie na jednego uczestnika musi przypadać co najmniej 10 m2 jednak nie
więcej niż 32 osoby + 3 osoby prowadzące w obiekcie.
– prowadzenie indywidualnych zajęć (prowadzący - uczestnik) z zakresu edukacji artystycznej
i kulturowej w pomieszczeniu, z zachowaniem odległości co najmniej 2 m i poddaniem dezynfekcji
wszystkich przedmiotów mających bezpośredni kontakt z osobami, które je użytkują.
9. Pomieszczenia nieklimatyzowane powinny być wietrzone po każdych zajęciach.
10. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem
u któregokolwiek z użytkowników należy niezwłocznie go odizolować w wyznaczonym i przygotowanym
do tego pomieszczeniu. Należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarnoepidemiologiczną i stosować się ściśle do wydanych instrukcji i poleceń.
11. Zaleca się ustalenie listy pracowników oraz klientów, o ile to możliwe, przebywających w tym samym
czasie i w tej samej części/częściach obiektu co osoba podejrzewana o zakażenie, ponieważ może to być
bardzo pomocne w działaniach służb sanitarnych.
12. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba z niepokojącymi objawami,
przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni
dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
13. Zaleca się stosowanie powyższych reguł w zestawieniu z informacjami Głównego Inspektora Sanitarnego
i Ministra Zdrowia, dostępnymi na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/,
a także obowiązujących przepisów prawa.

OŚWIADCZENIE
Ja, ……………………………………..…………………………………….., oświadczam, że zapoznałem/am się
z treścią regulaminu „Rygory sanitarne Domu Kultury w Kozach, w związku z ryzykiem
rozprzestrzeniania się koronawirusa – dla zajęć artystycznych” i zobowiązuję się do ich stosowania.
………………………………………………………………………….
Data i podpis składającego oświadczenie

