
REGULAMIN WARSZTATÓW Z ROBOTYKI I PROGRAMOWANIA 
organizowanych przez Janowski Ośrodek Kultury 

w Janowie Lubelskim 
 
 

 Warunkiem uczestnictwa w  warsztatach z robotyki i programowania jest akceptacja wszystkich punktów 
poniższego regulaminu wraz z załącznikami. 

 Poprzez warsztaty z robotyki i programowania rozumie się zajęcia odbywające się cyklicznie, raz w tygodniu po 
80 minut. 

 Zapisu na kurs można dokonad:   

 osobiście u instruktora przed rozpoczęciem zajęd; 

 telefonicznie pod numerem telefonu 15/8724677 
4. Przyjmowanie uczestników na zajęcia będzie się odbywało według kolejności nadesłanych zgłoszeo. 
5. Organizator przewiduje stworzenie list rezerwowych na etapie przyjmowania zgłoszeo według kolejności 

zapisu, w przypadku wyczerpania liczby wolnych miejsc w grupach zajęciowych. 
6. Rezygnację z zajęd należy zgłosid osobiście lub telefonicznie. 

 Wysokośd opłat za zajęcia określona jest w cenniku zamieszczonym na stronie www.jokjanow.pl  

 Organizator zastrzega prawo do zmiany cennika w skali roku według wskaźnika waloryzacji. 

 Opłatę za zajęcia na bieżący miesiąc rozliczeniowy należy uiścid u organizatora najpóźniej do 10 dnia danego 
miesiąca. W przypadku stwierdzenia braku wpłaty w terminie, uczestnik może zostad usunięty z zajęd do czasu 
wniesienia opłaty. 

 W przypadku nieobecności uczestnika na kursie nie z winy organizatora zajęd, organizator nie zwraca opłaty za 
te zajęcia. 

 W wyjątkowych wypadkach (wypadki losowe, leczenie szpitalne, dłuższy wyjazd) prośba  
o przesunięcie ważności wniesionej opłaty będzie rozpatrzona indywidualnie przez prowadzącego zajęcia. 

 Organizator ma prawo odwoład zajęcia, zmienid termin zajęd jednorazowo oraz na stałe, gdy wymagają tego 
zmiany organizacyjne (np. zmiana stopnia zaawansowania grupy), o czym poinformuje (poprzez wysłanie 
wiadomości tekstowej sms, e-mailem, telefonicznie, na tablicy ogłoszeo lub osobiście) osoby zgłoszone na dane 
zajęcia. W przypadku zbyt niskiej frekwencji uczestników, Organizator zastrzega sobie prawo do zrezygnowania 
z kontynuowania danej formy zajęd. 

 O opuszczenie zajęd mogą zostad poproszone osoby, które nie zastosują się do niniejszego regulaminu, ich 
zachowanie będzie przeszkadzało innym uczestnikom lub będzie zagrażało bezpieczeostwu osób i wyposażeniu 
sali. W nagłych sytuacjach opiekun niepełnoletniego uczestnika zajęd, zobowiązany jest do odbioru dziecka z 
warsztatów. Osoby uczęszczające na kursy zobowiązują się do poszanowania praw i godności pracowników i 
uczestników warsztatów.  

 W imieniu niepełnoletnich uczestników zajęd, zgłoszenia na zajęcia, czynności z zakresu spraw organizacyjnych 
oraz płatności za zajęcia, dokonują rodzice lub opiekunowie prawni. 

 Instruktor ponosi odpowiedzialnośd za nieletniego uczestnika tylko w czasie trwania zajęd. 

 W razie zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości prosimy o niezwłoczne poinformowanie prowadzącego lub 
organizatora. 

 
 BEZPIECZEOSTWO 

 

 W warsztatach mogą uczestniczyd tylko osoby zapisane jako uczestnicy, o obecności rodzica/opiekuna dziecka 
podczas zajęd decyduje instruktor prowadzący. 

 Podczas zajęd uczestnik znajduje się pod opieką instruktora prowadzącego. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do 
przyprowadzenia niepełnoletniego uczestnika bezpośrednio do sali, w której zajęcia się odbywają oraz do 
odebrania niepełnoletniego uczestnika zajęd bezpośrednio po zajęciach z sali zajęd.  

 Uczestników zajęd obowiązuje zakaz wynoszenia wyposażenia pracowni lub sali poza siedzibę JOK. 

 Odpowiedzialnośd za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni lub sali 
ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania – w przypadku osób nieletnich są to prawni 
opiekunowie tej osoby. 

 
 

 

       Podpis  uczestnika kursu/ opiekuna prawnego                                                   Podpis  Dyrektora JOK 

http://www.jokjanow.pl/


 
Załącznik nr 1 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 
1.Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka………………………………………….. 
przez Administratora Janowski Ośrodek Kultury w Janowie Lubelskim z siedzibą w Janowie Lubelskim, ul. Jana Pawła II 
3,23-300 Janów Lubelski w postaci: imię i nazwisko dziecka w celu uczestnictwa w warsztatach z robotyki i 
programowania. 
2. Podaję dane osobowe mojego dziecka dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu przetwarzania danych osobowych 
oraz prawie dostępu do treści danych osobowych mojego dziecka i prawie ich sprostowania. 
 

………..……………………………………. 
data i podpis rodzica, opiekuna 

 
Załącznik nr 2 
 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 
 
na podstawie :  ROZPORZĄDZENIA 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 (ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych) 
1.Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego 
dziecka………………..… ……………………………………………….utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym 
w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez : Janowski Ośrodek Kultury  
w Janowie Lubelskim na potrzeby promocji, informacji i inne. 
2.Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 
3.Dla potrzeb zgodnie z pkt. 1. wizerunek mojego dziecka może byd użyty do różnego rodzaju form elektronicznego 
przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może byd uzupełniony 
towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą byd cięte, montowane, 
modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby jw. oraz w celach informacyjnych. 
4.Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na 
stronach internetowych Janowskiego Ośrodka Kultury, Gminy Janów Lubelski oraz portalach społecznościowych: 
Facebook, Instagram, Twitter, YouTube itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych 
Janowskiego Ośrodka Kultury w Janowie Lubelskim. Wizerunek mojego dziecka  nie może byd użyty w formie lub 
publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszad w inny sposób dóbr osobistych moich i mojego dziecka 
 
 

……………………………………………………… 
Data i podpis rodzica, opiekuna 

 
                                                                                   
Załącznik nr 3 

KARTA INFORMACYJNA 
(na podstawie zgody) 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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) informujemy, że: 
1.Administratorem danych osobowych Pana/i dziecka jest miejski Janowski Ośrodek Kultury w Janowie Lubelskim z 
siedzibą w Janowie Lubelskim przy ul. Jana Pawła II 3, 23-300 Janów Lubelski , adres e-mail: jok_janowl@op.pl                   
2.Inspektorem Ochrony Danych jest Paweł Wiśniewski dres e-mail. Jok_janowl@op.pl ,  adres do korespondencji: ul. 
Jana Pawła II 3, 23-300 Janów Lubelski 
3.Dane osobowe Pana/i dziecka będą przetwarzane na podstawie zgody – zgodnie z Rejestrem Czynności 
Przetwarzania Danych obowiązującym w Janowskim Ośrodku Kultury w Janowie Lubelskim (w szczególności na 
potrzeby prowadzenia ewidencji uczestników zajęd kulturalno-edukacyjnych dla dzieci) 
W każdej chwili przysługuje Panu/i prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych Pana/i dziecka, ale 
cofnięcie zgody nie wpływa na zgodnośd z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem. 

mailto:Jok_janowl@op.pl


4.Odbiorcami danych osobowych Pana/i dziecka będą odbiorcy - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych 
obowiązującym w Janowskim Ośrodku Kultury w Janowie Lubelskim. 
5. Dane osobowe Pana/i dziecka przechowywane będą przez okres - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania 
Danych obowiązującym w Janowskim Ośrodku Kultury w Janowie Lubelskim. 
6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/i dziecka, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody. 
7.Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8.Podanie danych osobowych Pana/i dziecka jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy - zgodnie z 
Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Janowskim Ośrodku Kultury w Janowie Lubelskim. 
Konsekwencją niepodania danych jest uniemożliwienie realizacji celu dla którego udzielana jest zgoda - zgodnie z 
Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Janowskim Ośrodku Kultury w Janowie Lubelskim. 
9. Dane osobowe Pana/i dziecka nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu). 
10. Dane osobowe Pana/i dziecka nie będą przekazane odbiorcy w paostwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. 
11. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych obowiązujący w Janowskim Ośrodku Kultury w Janowie Lubelskim 
dostępny jest do wglądu sekretariacie Janowskiego Ośrodka Kultury w Janowie Lubelskim przy ul. Jana Pawła II 3, 23-
300 Janów Lubelski 
 

Potwierdzam zapoznanie się z powyższą informacją. 
 
 

                                                                                                          ………….……………………………………. 
                                                                                                                                              data i podpis rodzica, opiekuna                                                                                                             
 


