
Regulamin naboru na warsztaty 
 „Make-up i charakteryzacja jako środki artystycznego wyrazu”  

będącego częścią projektu „Make-up i charakteryzacja jako środki artystycznego 
wyrazu” opracowanego w ramach konkursu na inicjatywy lokalne 

 „Nasza kultura w Gminie Kozienice” 
realizowanego przez Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka 

 
I. Postanowienia ogólne 

 
1. Organizatorami naboru na warsztaty „Make-up i charakteryzacja jako środki 

artystycznego wyrazu” (dalej „nabór”) są: Gmina Kozienice, Kozienicki Dom Kultury 
im. Bogusława Klimczuka oraz autorki inicjatywy: Wiktoria Krekora i Weronika 
Krekora (dalej „organizator”). 

2. Nabór stanowi część inicjatywy „Make-up i charakteryzacja jako środki artystycznego 
wyrazu” zgłoszonej do projektu „Nasza kultura w Gminie Kozienice” przez Wiktorię 
Krekorę oraz Weronikę Krekorę. 

3. Cele naboru: 
a. zwiększenie świadomości uczestników na temat artystycznego make-upu , jako 

roli w charakteryzacji, 
b. nabycie przez uczestników nowych umiejętności z zakresu make-upu. 

4. Nabór jest prowadzony w celu pozyskania 12 uczestników, którzy wezmą udział 
w warsztatach „Make-up i charakteryzacja jako środki artystycznego wyrazu” (dalej 
„warsztaty”). 

 
II. Terminy 

 
1. Nabór rozpoczyna się 10 września 2021 r. o godzinie 12.00 i trwa do 15 września 

2021 r. do godziny 17.00. 
2. O zakwalifikowaniu się na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń. 
3. Ogłoszenie osób zakwalifikowanych nastąpi do 17 września 2021 r. Osoby 

zakwalifikowane podczas naboru zostaną poinformowane o tym fakcie telefonicznie 
i/lub wiadomością e-mail, zgodnie z podanymi danymi kontaktowymi w formularzu. 

4. Warsztaty  „Make-up i charakteryzacja jako środki artystycznego wyrazu” odbędą się 
20 września 2021 r. o godzinie 16.00 w Centrum Kulturalno-Artystycznym 
w Kozienicach, ul. Warszawska 29. 

 
III. Zasady udziału 

 
1. Nabór jest kierowany wyłącznie do mieszkańców Gminy Kozienice. 
2. Do naboru może się zgłosić każda kobieta, która ukończyła 17 lat. 
3. Udział w naborze polega na dostarczeniu przez uczestnika wypełnionego formularza 

zgłoszeniowego, który stanowi załącznik nr 1 (dla osób pełnoletnich) lub załącznik nr 2 
(dla osób niepełnoletnich). W przypadku uczestnika niepełnoletniego formularz 
wypełnia rodzic lub opiekun prawny. 

4. Formularz należy przesłać na adres e-mail pit@dkkozienice.pl lub dostarczyć osobiście 
do punktu informacji Kozienickiego Domu Kultury znajdującego się w Centrum 
Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach, ul. Warszawska 29. O zakwalifikowaniu się 
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decyduje kolejność zgłoszeń. 
5. Zgłoszenia, które nie zakwalifikują się trafią na listę rezerwową. 
6. Osoby zakwalifikowane są zobowiązane, aby poinformować organizatora 

o ewentualnej rezygnacji z udziału w warsztatach. 
7. W przypadku rezygnacji uczestnika, organizator poinformuje telefonicznie osobę z 

listy rezerwowej o zakwalifikowaniu się. 
8. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji podanych w formularzu danych, 

w szczególności poprzez żądanie okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość 
i wiek osoby biorącej udział w naborze. Stwierdzenie niezgodności równoznaczne jest 
z wykluczeniem z naboru. 

 
IV. Warsztaty 

 
1. Warsztaty poprowadzi charakteryzator Sergiusz Starski. 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za reakcję alergiczną na jakikolwiek 

kosmetyk użyty podczas warsztatów. 
3. W trakcie warsztatów zostaną wykonane zdjęcia, które posłużą do zaaranżowania 

wystawy powarsztatowej.  
4. Zwieńczeniem naboru oraz warsztatów będzie wystawa powarsztatowa, której 

wernisaż odbędzie się w październiku 2021 r. 
 

V. Końcowe uwagi 
 

1. Uczestnik naboru jest zobowiązany do przestrzegania zasad naboru i zachowania się 
zgodnie z zaleceniami organizatora w miejscu odbywania się warsztatów.  

2. Udział w naborze jest równoznaczny z zapoznaniem się z regulaminem naboru  
i akceptacją jego treści, a także wyrażeniem zgody przez osoby uczestniczące na 
przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych niezbędnych do realizacji 
naboru 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 (RODO) oraz Ustawą o ochronie danych 
osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Kozienicki Dom 
Kultury im. B. Klimczuka, z siedzibą przy ul. Warszawskiej 29, 26-900 Kozienice, jako 
administrator danych osobowych zapewnia danym osobowym pełną ochronę przez 
zastosowanie technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wynikających 
z przepisów prawa. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże udział w naborze bez 
ich podania nie jest możliwy. Dane nie będą udostępniane żadnym innym 
podmiotom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich 
danych oraz ich poprawiania. Każdemu kto uzna, że przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. W sprawach związanych z 
przetwarzanymi danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych:  
- listownie – na adres administratora danych osobowych;  
- e-mail: iod@dkkozienice.pl 
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Jednocześnie uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku 
(zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1062)) przez Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka 
(w skrócie KDK) lub przez inne osoby na zlecenie KDK, w tym na: 
- obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek,  
- na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami 

i metodami,  
- rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób 

utrwalonymi w ramach realizacji akcji,  
- materiałach służących popularyzacji akcji poprzez rozpowszechnianie wizerunku 

w: 
a) mediach elektronicznych, w szczególności na stronie internetowej KDK, serwisie 

społecznościowym Facebook, Instagram czy też w serwisie YouTube; 
b) telewizji; 
c) prasie; 
d) broszurach, ulotkach, gazetkach itp. 

Uczestnicy oświadczają, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie 
narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw. 

3. Dane osobowe będą upubliczniane w zakresie imienia, nazwiska i wizerunku (np. na 
stronie internetowej Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka 
www.dkkozienice.pl czy w mediach społecznościowych Kozienickiego Domu Kultury).  

4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyzję podejmuje 
organizator. 

5. Organizator naboru nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną zmianę terminu lub 
inne trudności, które nastąpiły z przyczyn od niego niezależnych. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu. 
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