
Regulamin odpłatnych warsztatów kosmetyki naturalnej z okazji „Dnia Kobiet”  

organizowanych przez  

Gminę Kozienice i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka 

1. Organizatorem odpłatnych warsztatów kosmetyki naturalnej z okazji „Dnia Kobiet” 

(zwanych dalej „warsztaty”) organizowanych w dniu 9 marca 2022 roku jest Gmina 

Kozienice i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka (zwany dalej 

„KDK”), ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice, tel. 48 611 07 50, e-mail: 

dom.kultury@dkkozienice.pl, strona internetowa: www.dkkozienice.pl.  

2. Warsztaty odbędą się w siedzibie KDK tj. w Centrum Kulturalno-Artystycznym w 

Kozienicach (zwanym dalej „CKA”), adres jak wyżej.  

3. Płatność za warsztaty dokonywana jest dopiero po zapisaniu się wystarczającej liczby 

osób chętnych, w kasach KDK, zlokalizowanych na parterze CKA. 

4. Zwrot pieniędzy za warsztaty, możliwy jest tylko w przypadkach: 

a) braku zasilania w energię elektryczną, 

b) innej usterki technicznej, której nie można było wcześniej przewidzieć, 

następującej w trakcie warsztatów, 

c) odwołania warsztatów. 

W innych przypadkach zwrot pieniędzy jest niemożliwy. 

5. W związku z pandemią koronawirusa i obowiązującym na terenie całego kraju 

reżimem sanitarnym, każdy uczestnik warsztatów zobowiązany jest do 

przestrzegania procedury bezpieczeństwa w Kozienickim Domu Kultury im. 

Bogusława Klimczuka w trakcie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 (z 

obowiązującą procedurą można zapoznać się na stronie 

www.dkkozienice.pl/index.php?id=3988). Uwaga: W całym obiekcie CKA 

obowiązuje zasada DDM, czyli: D jak dystans, D jak dezynfekcja, M jak 

maseczka (nakaz zasłaniania maseczką ust i nosa).  

6. Zapisy na warsztaty odbywają się w dniach od 26 lutego 2022 r. od godz. 10.00 do 

4 marca 2022 r. do godz. 20.00 za pośrednictwem strony internetowej „Strefa zajęć”. 

KLIKNIJ  

 

UWAGA:  

Zapisy internetowe są ważne od momentu ich aktywacji.  

W przypadku, gdy limit miejsc na zajęcia, po 4 marca 2022 r., nie zostanie 

wyczerpany,  

możliwe są dalsze zapisy: telefonicznie pod numerem telefonu 48 611 07 50 lub 

osobiście w punkcie informacji Kozienickiego Domu Kultury (Centrum 

Kulturalno-Artystyczne w Kozienicach, ul. Warszawska 29)  

do dnia 8 marca 2022 r. do godz. 20.00. 
 

pobierz: Instrukcja zapisu na zajęcia i logowania do systemu 

7. Konieczne jest wypełnienie i podpisanie deklaracji udziału w warsztatach – zarówno 

w przypadku zapisów osobistych, telefonicznych, jak i internetowych, należy 

wypełnić deklarację, podpisać i dostarczyć na pierwsze zajęcia. pobierz: 

Deklaracja_nr.2.doc  

8. W trakcie trwania warsztatów uczestnicy przebywają pod opieką wykwalifikowanego 

instruktora. Ponadto: 

mailto:dom.kultury@dkkozienice.pl
https://www.dkkozienice.pl/index.php?id=3988
https://www.strefazajec.pl/company/DK-Kozienice-id793.html
https://www.dkkozienice.pl/?id=8147
https://www.dkkozienice.pl/zalaczniki/10110/Deklaracja_nr.2.doc


o (SARS-CoV-2) uczestnicy przybywają na warsztaty tuż przed ich 

rozpoczęciem. Niedopuszczalne jest dłuższe oczekiwanie na warsztaty na 

terenie CKA,  

o (SARS-CoV-2) przed wejściem do sali obowiązuje dezynfekcja rąk,  

o (SARS-CoV-2) w sali odległość pomiędzy stanowiskami dla uczestników 

wynosi minimum 1,5 m,  

o (SARS-CoV-2) uczestnicy mają obowiązek zachować dystans społeczny 

między sobą minimum 1,5 m.  

9. Uczestnicy warsztatów mają obowiązek: 

o (SARS-CoV-2) przyjść na warsztaty bez objawów sugerujących jakąkolwiek 

chorobę zakaźną,  

o (SARS-CoV-2) poinformować Dyrektora KDK o sytuacji objęcia rodziny 

kwarantanną/izolacją,  

o (SARS-CoV-2) nie przychodzić na warsztaty, jeżeli w domu przebywa ktoś na 

kwarantannie lub w izolacji, 

o stawić się punktualnie na warsztatach, 

o przestrzegania zasad higieny, a w szczególności częstego mycia rąk oraz 

przestrzegania etykiety kaszlu i kichania,  

o szanować mienie, pomoce dydaktyczne,  

o kulturalnie zachowywać się podczas trwania warsztatów. 

10. W przypadku wyczerpania limitu wolnych miejsc prowadzona jest lista rezerwowa, z 

której uczestnik ma szansę zakwalifikować się na warsztaty, jeśli zwolni się miejsce 

na liście właściwej.  

11. KDK zastrzega sobie prawo zmiany terminu i godziny warsztatów, o czym 

poinformuje (poprzez system SMS) osoby zapisane na warsztaty.  

12. W uzasadnionych przypadkach KDK zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów 

lub zorganizowania zastępstwa za instruktora.  

13. Uczestnicy warsztatów mają prawo do: 

o rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,  

o pomocy w przypadku trudności w rozwoju swoich zainteresowań,  

o korzystania z pomieszczeń KDK, sprzętu, materiałów podczas warsztatów,  

o wnoszenia nowych pomysłów w zakresie warsztatów i zajęć organizowanych 

przez KDK. 

14. Za szkody wyrządzone podczas warsztatów, materialnie odpowiada uczestnik.  

15. KDK nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione przez uczestników podczas 

warsztatów oraz za zniszczenia rzeczy należących do uczestników, a dokonanych 

przez innych uczestników.  

16. Wszelkie kwestie związane z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia w związku z 

wystąpieniem epidemii koronawirusa (a nie ujęte w niniejszym regulaminie) zależne 

są od aktualnych decyzji rządu i zaleca się bieżące śledzenie informacji i wytycznych 

Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronie 

internetowej https://www.gov.pl/web/koronawirus/ i https://www.gov.pl/web/zdrowie. 

Dodatkowo stosowne komunikaty znajdą się w CKA.  

17. Administratorem danych osobowych uczestnika warsztatów jest KDK. KDK zastrzega 

sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań 

filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością 

KDK, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 

1994 r. (t.j. Dz. U. z 2021. poz. 1062). Podanie danych jest dobrowolne, niemniej 

zapisy i uczestnictwo w warsztatach nie jest możliwe bez ich podania. Uczestnicy, 

decydując się na uczestnictwo w warsztatach, wyrażają tym samym zgodę na 



wykorzystywanie ich danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych z ich udziałem w 

celach jw., 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). W przypadku 

wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez 

Administratora mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z 

przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres 

administratora lub na adres: iod@dkkozienice.pl.  

18. Zapisanie się na warsztaty jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.  

 

mailto:iod@dkkozienice.pl

