REGULAMIN UDZIAŁU W WARSZTATACH
36. FESTIWAL „DŹWIĘKI PÓŁNOCY”
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I. ORGANIZATOR I WARSZTATY:
Organizatorem Festiwalu i warsztatów jest Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku.
W ramach 36. Festiwalu „Dźwięki Północy” realizowane są warsztaty śpiewu (prowadzenie
- Ewa Grochowska) oraz warsztaty tańca (prowadzenie Gustaw Juzala-Deprati / Chłopcy z
Nowoszyszek).
Warsztaty odbędą się w dniach 6-9 lipca 2022 r. w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku przy
ul. Korzennej 33/35 według harmonogramu dostępnego na stronie internetowej Festiwalu
(www.dzwiekipolnocy.pl).
Łączny czas trwania każdego warsztatu to 12 godzin.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Uczestnikiem warsztatów może zostać osoba, która ukończyła 15 lat.
2. Udział w warsztacie jest płatny. Koszt każdego z warsztatów wynosi 100 PLN/osobę (słownie:
sto złotych).
3. Opłata za warsztat obejmuje tylko udział w zajęciach.
4. Podstawą uczestnictwa w warsztatach jest przesłanie formularza zgłoszenia oraz wniesienie
opłaty do dnia 5 lipca 2022 r.
5. Formularz zgłoszeniowy należy wysłać online poprzez stronę Festiwalu
(www.dzwiekipolnocy.pl).
6. Opłatę za warsztaty można wnieść poprzez serwis Interticket (www.interticket.pl).
7. W warsztatach może wziąć udział maksymalnie 20 osób (warsztat śpiewu) oraz 40 osób
(warsztat tańca).
8. Zapisy prowadzone są w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc. O przyjęciu na warsztaty
decyduje kolejność zgłoszeń i dokonania opłat.
9. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w warsztatach opłata nie będzie zwracana.
10. Zasady nabycia i zwrotów biletów reguluje „Regulamin sprzedaży biletów na imprezy
organizowane przez Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku”.
11. O wszelkich zmianach Organizator będzie informować uczestników poprzez email oraz
stronę internetową Festiwalu.
12. W przypadku odwołania warsztatu przez Organizatora, zobowiązuje się on do powiadomienia
uczestników emailem oraz zwrotu wpłaconych opłat. Zwrot zostanie dokonany na konto
uczestnika, z którego dokonano wpłaty.
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III.
UCZESTNICY:
Uczestnicy warsztatów tanecznych mogą wejść na Salę Mieszczańską Ratusza
Staromiejskiego tylko w czystym obuwiu zmiennym, które nie zniszczy podłogi (obuwie
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nieposiadające metalowych elementów mogących mieć kontakt z podłożem oraz nie
pozostawiające śladów).
Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w warsztatach osoby, których zachowanie
zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki
Uczestników oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub
skradzione Uczestnikom.
Biorąc udział w warsztatach Uczestnik wyraża zgodę na dokonanie przez Organizatora
dokumentacji foto-video oraz nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w
trakcie warsztatów wyłącznie w celu promocji projektu, w celach sprawozdawczych,
archiwalnych oraz statutowych Organizatora.
IV.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
Dane osobowe podane przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane
wyłącznie do celów związanych z realizacją warsztatów w zakresie niezbędnym do
zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony i ewaluacji projektu. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości
uczestnictwa w warsztatach.
Administratorem danych jest Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, ul. Korzenna 33/35,
80-851 Gdańsk, tel. 58 301 10 51, e-mail: sekretariat@nck.org.pl.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się
kontaktować pod adresem: iod@nck.org.pl.
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 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) oraz ustawą z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.).
Pozyskane dane są wykorzystywane wyłączne na potrzeby: realizacji niniejszego projektu,
obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, księgowych, zabezpieczenia
społecznego i ochrony socjalnej, sprawozdawczych i kontrolnych oraz innych określonych w
prawie.
Dane będą przechowywane przez czas realizacji projektu, włączając obowiązkowy okres
przechowywania określony w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.
2018 poz. 217 ze zm.).
Dane mogą być przekazywane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym
zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w
celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także na
podstawie przepisów szczególnych Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu na potrzeby
przeciwdziałania pandemii COVID–19 oraz instytucjom współpracującym z NCK w ramach
danego projektu na podstawie zawartych umów.
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Istnieje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu do ich
przetwarzania. Powyższe można zrealizować kontaktując się z Administratorem danych
pisemnie, mailowo lub telefonicznie.
W każdej chwili można cofnąć zgodę na przetwarzanie danych w sposób określony w pkt. 7.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
postawie zgody przed jej wycofaniem.
Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowych.
Podane dane nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowaniu.
W wypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych dokonuje się z naruszeniem prawa
przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu ich
przetwarzania. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanową: art. 6 ust. 1 lit.
b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Kodeks cywilny, prawo podatkowe, ustawa o
systemie ubezpieczeń społecznych, przepisy związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID – 19.

