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Kozienice, dnia 27.09.2021 
 

Regulamin Grupy Poetyckiej „Erato” 
Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka 

 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Grupy Poetyckiej „Erato” (zwanej dalej  

GP Erato) Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka (zwanym dalej KDK  
im. B. Klimczuka). Jego celem jest zapewnienie prawidłowej działalności poetyckiej GP Erato. 

2. GP Erato jest dobrowolnym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, jako jedna z form 
działalności KDK im. B. Klimczuka, który ma swoją siedzibę w Centrum Kulturalno-Artystycznym 
przy ul. Warszawskiej 29, 26-900 Kozienice. 

3. Obszarem działania GP Erato jest teren całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem terenu 
Powiatu Kozienickiego. 

4. Opiekunem GP Erato KDK im. B. Klimczuka jest instruktor delegowany przez KDK  
im. B. Klimczuka. 

5. Organem przedstawicielskim GP Erato jest Rada Grupy, w skład której wchodzą: 
przewodnicząca i sekretarz, wybierani spośród członków GP Erato w głosowaniu tajnym, 
zwykłą większością głosów raz na dwa lata. 

 
CELE 
1. Rozwijanie i upowszechnianie twórczości silnie związanej z Ziemią Kozienicką, jego historią  

i kulturą. 
2. Nieodpłatne promowanie rodzimych poetów i ich dokonań twórczych w audycjach radiowych, 

telewizyjnych, czasopismach, blogach, portalach internetowych, mediach społecznościowych  
i na spotkaniach poetyckich. 

3. Zainteresowanie większej rzeszy społeczeństwa poezją. 
4. Kreowanie pozytywnego wizerunku KDK im. B. Klimczuka. 
5. Udział w tworzeniu i realizacji programów rozwoju kulturalnego proponowanych przez KDK  

im. B. Klimczuka.  
6. Udział w wydarzeniach artystycznych (plenery, warsztaty, wystawy, itp.) organizowanych przez 

KDK im. B. Klimczuka.  
 
REALIZACJA CELÓW PRZEZ 
1. Doskonalenie i pogłębianie wśród swoich członków wiedzy z zakresu językoznawstwa, poetyki.  
2. Organizowanie i prowadzenie warsztatów, spotkań, szkoleń edukacyjnych. 
3. Integrację środowiska poetów Ziemi Kozienickiej. 
4. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów oraz współpraca z innymi placówkami kultury  

i oświaty. 
5. Inspirowanie i wspieranie przedsięwzięć i innych inicjatyw kulturalnych przy współpracy z KDK 

im. B. Klimczuka. 
 
CZŁONKOWIE GP ERATO 
1. Członkiem GP Erato może zostać osoba, która ukończyła 16 lat i jest mieszkańcem Gminy 

Kozienice i wypełniła oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie utworów, imienia  



 
 

Strona 2 z 3 

 

i nazwiska oraz wizerunku stanowiące załącznik do regulaminu. W przypadku uczestnika 
niepełnoletniego zgodę wypełnia rodzic/opiekun prawny. 

2. O przyjęciu do GP Erato decydują: opiekun, dyrektor KDK oraz uczestnicy GP Erato, na pisemny 
wniosek osoby ubiegającej się o członkostwo. Kryteriami są m.in.: kultura osobista członka 
ubiegającego się o przyjęcie, a także poziom artystyczny jego tekstów. 

3. Członkowie GP Erato mogą należeć do krajowych i międzynarodowych związków  
i stowarzyszeń. 

4. Ustanie przynależności do GP Erato następuje na skutek:  
a) dobrowolnego pisemnego wystąpienia,  
b) nieusprawiedliwionych nieobecności na pięciu spotkaniach w KDK im. B. Klimczuka - 

odbywających się cyklicznie raz w miesiącu (wyłączając wakacje, przerwy świąteczne, ferie), 
c) braku zaangażowania w wydarzenia artystyczne organizowane przez KDK im. B. Klimczuka,  
d) rażącego naruszenia regulaminu GP Erato, w tym przypadku decyzję o usunięciu z grupy 

podejmuje Rada Grupy, 
e) śmierci członka GP Erato. 

 
PRAWA CZŁONKÓW GP ERATO 
1. Czynne uczestnictwo w pracach GP Erato.  
2. Uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez KDK im. B. Klimczuka i inne gminne 

placówki. 
3. Popularyzowanie i promowanie indywidualnej działalności twórczej poprzez inicjowanie 

warsztatów, spotkań. 
4. Możliwość prezentacji własnego dorobku artystycznego w wydawnictwach zbiorowych 

realizowanych przez KDK im. B. Klimczuka zgodnie z założeniami statutowymi i budżetowymi. 
Publikacja tylko własnych tekstów literackich, do których ma prawa autorskie, chyba,  
że wyraźnie zaznacza, że cytuje innego autora. 

 
OBOWIĄZKI CZŁONKÓW GP ERATO 
1. Dbanie o dobry wizerunek GP Erato oraz KDK im. B. Klimczuka. 
2. Szanowanie i wspieranie się wzajemne - kiedy inni czytają swoje teksty – słuchamy.  

Nie komentujemy. Wskazujemy po lekturze, w sposób kulturalny, mocne i słabe strony tekstu, 
ale nie krytykujemy się wzajemnie, personalnie ani na zajęciach, ani poza nimi, w rozmowach, 
wiadomościach i na portalach społecznościowych. 

3. Szanowanie opiekuna GP Erato, a także instytucji, do której należy GP Erato, czyli dyrektor  
i pracowników KDK im. B. Klimczuka, jak i innym instytucji kultury, a także mediów, w których 
występuje GP Erato. 

4. Na zajęciach i w publikacjach nie mogą być prezentowane teksty wulgarne, obsceniczne, 
obrazoburcze, obrażające i wyśmiewające kogokolwiek. 

5. Przestrzeganie Regulaminu GP Erato. 
6. Aktywne uczestnictwo w pracach GP Erato. 
7. Promowanie działalności GP Erato oraz KDK im. B. Klimczuka. 
 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH i WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU 
1. 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) 
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oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r.  
poz. 1781.), administratorem Państwa danych osobowych jest Kozienicki Dom Kultury  
im. Bogusława Klimczuka z siedzibą, 26-900 Kozienice, ul. Warszawska 29. Państwa dane 
osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego  
z działalności statutowej KDK. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie 
udzielona zgoda. Państwa dane mogą być przekazywane innym podmiotom tylko w przypadku, 
gdy przepis prawa zobowiązuje lub za zgodą osoby, której dane dotyczą. Państwa dane 
nie są przekazywane do państw trzecich. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest 
uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe 
będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o przepisy prawa. Posiadają Państwo prawo  
do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich  sprostowania, usunięcia  
lub ograniczenia przetwarzania. W przypadku wątpliwości co  do  prawidłowości przetwarzania 
Państwa danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo wniesienia skargi 
do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Wszelką korespondencję 
w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować 
na adres administratora lub na adres: iod@dkkozienice.pl.  

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej zapisy i uczestnictwo w spotkaniach  
GP Erato nie jest możliwe bez ich podania.  

3. Akceptując niniejszy Regulamin członek GP Erato równocześnie daje KDK im. B. Klimczuka 
prawo do nagrywania i fotografowania swojej osoby podczas spotkań. Ponadto członek  
GP Erato wyraża zgodę na wykorzystanie przez KDK im. B. Klimczuka lub przez inne osoby  
na zlecenie KDK im. B. Klimczuka swojego wizerunku (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062)), w tym na obrót 
egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, oraz na zwielokrotnianie wizerunku 
wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie 
materiałów (także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w ramach realizacji spotkań) 
służących popularyzacji działań w zakresie działalności artystycznej KDK im. B. Klimczuka 
poprzez rozpowszechnianie wizerunku w: 
a) mediach elektronicznych, w szczególności na stronie internetowej KDK im. B. Klimczuka, 

serwisie społecznościowym Facebook KDK im. B. Klimczuka, Instragram czy też w serwisie 
YouTube KDK im. B. Klimczuka,  

b) telewizji,  
c) prasie,  
d) broszurach, ulotkach, gazetkach itp. 

4. Wykorzystanie wizerunku zgodnie ze zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych 
praw. 

5. KDK im. B. Klimczuka może przenieść na inne podmioty prawo do korzystania z wizerunku  
na zasadach określonych w niniejszej zgodzie, w celu promocji działań w zakresie edukacji 
kulturalnej KDK im. B. Klimczuka.  

 
Regulamin obowiązuje od dnia 2021.10.01 
 

Dyrektor 
Kozienickiego Domu Kultury 

im. Bogusława Klimczuka 
Elwira Kozłowska 

mailto:iod@dkkozienice.pl

