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REGULAMIN
Świetlica Kreatywna
2019
Organizatorem warsztatów w ramach Świetlicy Kreatywnej jest Gdański Archipelag Kultury, ul.
Dworcowa 9. 80-026 Gdańsk. Warsztaty odbywają się w obiekcie Plamy GAK przy ul. Pilotów 11 w
Gdańsku, w 2019 roku, w miesiącach: kwiecień - maj, wrzesień-grudzień, w terminach podanych
przez Organizatora.
Organizator przyjmuje zgłoszenia projektów warsztatów w ramach cyklu „Świetlica Kreatywna”
i dokonuje wyboru spośród nadesłanych propozycji warsztatowych.
Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest nadesłanie wypełnionej karty zgłoszenia. Zgłoszenia
przyjmowane są w sposób ciągły do końca listopada 2019, za wyjątkiem miesięcy: lipiec i sierpień.
Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: plama@gak.gda.pl.
Nadesłanie karty zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.
Organizator nie ma obowiązku uzasadniania swojej decyzji.
Termin realizacji warsztatów uzgodniony zostanie przez Strony.
Warsztaty mają charakter integracyjny (w zakresie środowiskowym, kulturowym i pokoleniowym).
Poza nabieraniem nowych umiejętności uwzględnić należy element integracyjny spotkań.
Przewidywana długość warsztatów to ok. 2 godz.
Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne.
Nabór na warsztaty prowadzony jest przez Organizatora.
Promocja warsztatów prowadzona jest przez Organizatora
Osoby prowadzące warsztaty otrzymują honorarium w wysokości ustalonej przez Strony.
Organizator pokrywa koszty materiałów do określonej wysokości.
Osoby nadsyłające zgłoszenie zgadzają się na przetwarzanie swoich danych osobowych na
potrzeby naboru i organizacji warsztatów.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i fotograficznych
powstałych w czasie trwania warsztatów na potrzeby promocyjne i informacyjne Organizatora.
Osoby zgłaszające chęć prowadzenia warsztatów przyjmują do wiadomości i zgadzają się na to, że
ich wizerunek może zostać utrwalony poprzez fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego
rodzaju zapisu, a także na transmitowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu i wizerunku
w jakimkolwiek materiale promującym warsztaty na czas nieokreślony.
Prezentacje odbywać się będą w galerii Plamy GAK przy ul. Pilotów 11, 80-460 Gdańsk (lub w innym
pomieszczeniu wskazanym przez Organizatora). Max pojemność sali na warsztaty to 20 osób.
Organizatora udostępnia infrastrukturę zgodną z wyposażeniem sali.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów, zmiany harmonogramu warsztatów lub
zmiany regulaminu po uprzednim powiadomieniu zainteresowanych. Organizator nie ponosi z tego
tytułu żadnych konsekwencji finansowych.
Nadesłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Ostateczna i wiążąca interpretacja zapisów niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie www Organizatora.
Informacje o administratorze danych osobowych:
Administratorem danych osobowych osób zgłaszających propozycje warsztatów zawartych w karcie
zgłoszenia jest Gdański Archipelag Kultury, ul. Dworcowa 9, 80-026 Gdańsk wpisany do Rejestru
Instytucji Kultury prowadzonego przez Miasto Gdańsk.
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się z skontaktować z IOD
poprzez e-mail: daneosobowe@gak.gda.pl.
Osoba zgłaszająca propozycję warsztatów wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w celach związanych z wyborem, organizacją i przeprowadzeniem warsztatów.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów lub
do momentu wycofania zgody.
Dane osobowe osoby zgłaszającej propozycję warsztatów nie będą udostępniane innym odbiorcom,
za wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem oraz podmiotów przetwarzających dane osobowe
w imieniu Administratora.
Osoba zgłaszająca propozycje warsztatów ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, posiada
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż
przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27.04.2016r.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w projekcie.
Dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
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