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Szanowni Państwo, 
jest nam niezmiernie miło, że wybraliście Państwo Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie na miejsce rozwijania pasji i 
zainteresowań, własnych oraz swoich dzieci. Chcemy Państwa powiadomić, że zawsze dbamy o jakość programów, 
formy realizacji zajęć i projektów, a także o Państwa potrzeby, komfort i bezpieczeństwo.  
 

REGULAMIN UCZESTNICTWA 
 

w projektach realizowanych w ramach programu  ÓW JÓZEFÓW -  INICJATYWY Z KULTURĄ 2021 

 
Rozdział I 

Informacje ogólne 
 

1. Zajęcia w ramach projektów odbywają się w ustalonym przez koordynatora terminie.   
2. Korzystanie z wyposażenia sal zajęciowych MOK Józefów podczas realizacji projektów odbywa się zgodnie z ich 

przeznaczeniem.   
3. Z sal zajęciowych wolno korzystać wyłącznie podczas obecności instruktora lub upoważnionego pracownika.   
4. Uczestnicy projektów ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez nich w miejscu prowadzenia zajęć. 

W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice/prawni opiekunowie tej osoby. 
5. Każda z grup projektowych  posiada swojego opiekuna z ramienia MOK odpowiedzialnego za sprawne 

funkcjonowanie projektu są to: Agnieszka Rogalska-Jung, Maria Jarząbek, Agata Parzych-Bucka.  
Rozdział II 

Zasady tworzenia grup 
 

1. Grupy projektowe tworzone są na podstawie zapisów do wyczerpania limitu przyjęć w poszczególnych grupach.  
2. W przypadku wyczerpania limitu miejsc w grupach, tworzone są listy rezerwowe.  
3. Maksymalna ilość uczestników w grupie zależna jest od wielkości pomieszczeń w których prowadzone są zajęcia. 
4. Zapisy dokonywane są w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Kultury, w biurze Domu Nauki i Sztuki, w Willi 

Balbinów, telefonicznie, mailowo . 
Rozdział III 

Warunki uczestnictwa w zajęciach projektowych  
 

1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zapisanie się, drogą mailową, telefoniczną lub osobiście na konkretny 
projekt.  

2. Osoby przyjęte do projektu mają obowiązek wypełnienia i podpisania niniejszego regulaminu. Regulamin  dostępny 
jest: na stronie www.mokjozefow.pl, w sekretariacie MOK Józefów i Domu Nauki i Sztuki oraz u instruktorów 
prowadzących zajęcia projektowe.  

3. W projektach  mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zapisane. O obecności Rodzica lub Opiekuna towarzyszącego 
dziecku podczas zajęć projektowych decydują instruktorzy prowadzący zajęcia.  

4. Uczestnik jest  są zobowiązany do punktualnego przybycia na zajęcia projektowe.  MOK Józefów nie ponosi 
odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci pozostawionych bez opieki po zakończeniu planowanych zajęć 
projektowych.  

5. Odpowiedzialność za nieletniego uczestnika zajęć MOK Józefów ponosi tylko w czasie trwania zajęć projektowych. 
6. Udział w zajęciach projektowych jest bezpłatny.  

Imię i nazwisko (UCZESTNIKA PROJEKTU): 

 

…………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko OPIEKUNA UCZESTNIKA NIEPEŁNOLETNIEGO  

 

…………………………………………………………………………….. 

 

Telefon: 

 

 

 

Email (DRUKOWANYMI): 

 

 

 

(NAZWA PROJEKTU) 

 

 
 

mailto:mok@mokjozefow.pl


Rozdział IV 
Organizacja pracy 

 
1. Grupy projektowe działają na podstawie programów, założonych w ramach danego projektu.  
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć projektowych, o czym poinformuje (e-mailem, 

telefonicznie lub osobiście) osoby uczęszczające na zajęcia projektowe.  
3. Dopuszcza się również przeniesienie zajęć na inny termin po jego wcześniejszym uzgodnieniu z uczestnikami zajęć 

i Dyrektorem MOK Józefów. 
4. W przypadku nieobecności instruktora prowadzącego zajęcia projektowe, Miejski Ośrodek Kultury zapewnia 

możliwość odpracowania zajęć w dogodnym terminie. 
 
Podpisując niniejszy regulamin wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka lub własnego, w tym 
na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek własny lub dziecka na stronie www.mokjozefow.pl, 
Internecie, lokalnej prasie, mediach społecznościowych. Jednocześnie informujemy, że wizerunek Państwa lub 
dziecka będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu promocji działań organizowanych przez Ośrodek. 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach 
organizacyjnych wynikających z realizacji zajęć. 

podpis  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych dziecka w celach 
organizacyjnych wynikających z realizacji zajęć. 

podpis  

 
Jakie dane osobowe przetwarzamy? 
Przetwarzamy wyłącznie następujące dane: Państwa imię i nazwisko, numer telefonu, nazwę gminy, adres e-mail i ew. imię i 
nazwisko dziecka, które Państwo zapisują na zajęcia.  
Kto jest administratorem danych? 
Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie z siedzibą w Józefowie, ul. Kardynała Wyszyńskiego 
1, 05-420 Józefów, NIP: 5321047226. 
Jak się z nami skontaktować (inspektor ochrony danych)? 
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z naszym 
Inspektorem Ochrony Danych: t.lutoborski@mokjozefow.pl. 
W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe? 
Państwa dane (ew. dane dziecka) przetwarzamy wyłącznie w celach wprost wynikających z realizacji zajęć. Ponadto, po wyrażeniu 
zgody na zapisanie się do naszego newslettera, będziemy do Państwa przesyłać najnowsze informacje dotyczące wydarzeń i zajęć 
jakie mają miejsce w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie. 
Jak długo przetwarzamy Twoje dane? 
Twoje dane przetwarzamy aż do momentu zakończenia zajęć. Następnie wszelkie informacje przenoszone są do archiwum na 
okres 5 lat. Po upływie tego czasu są one niszczone. 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, informujemy, iż administratorem 
danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, 05-480 Józefów; Kontakt: tel. 22-
789-20-26 lub e-mail mok@mokjozefow.pl 
Zgody wyrażam dobrowolnie. Wiem, że w każdej chwili będę mógł odwołać zgodę poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony 
Danych Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie; kontakt: tel. 602-552-804  
lub e-mail t.lutoborski@mokjozefow.pl 
 
Uczestnik lub rodzic/opiekun prawny Uczestnika akceptuje warunki przedstawione w Regulaminie Miejskiego Ośrodka Kultury i 
zgadza się na ich stosowanie.  
 
 

……………………………………………………………… ……………………………………………………………… 
Data Czytelny podpis opiekuna/uczestnika 

 

 


