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WYŻSZA SZKOŁA KULTURY SPOŁECZNEJ I MEDIALNEJ 
W TORUNIU 

 
 

WAKACYJNE WARSZTATY MUZYCZNE DLA MŁODZIEŻY 

 

23 – 26 sierpnia 2018 r. 
 

 

 

REGULAMIN WARSZTATÓW 
 

 
1. Organizatorem „Wakacyjnych Warsztatów Muzycznych” jest Wyższa Szkoła Kultury 

Społecznej i Medialnej w Toruniu. 

2. Warsztaty adresowane są do uczniów III klas gimnazjum oraz młodzieży szkół 
średnich. 

3. Termin warsztatów: 23-26 sierpnia 2018 r. 

4. Miejsce warsztatów:  Hotel Akademicki, ul. Droga Starotoruńska 3, 87-100 Toruń. 

5. Zapisy na warsztaty odbywają się na podstawie prawidłowo wypełnionej Karty 
kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku wraz z wymaganymi załącznikami. 

  Dokumenty należy przesłać w terminie do 31 lipca 2018 r. na adres:  

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej 

ul. Św. Józefa 23/35, 87-100 Toruń 

z dopiskiem WARSZTATY MUZYCZNE 

6. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, samo wysłanie zgłoszenia i uiszczenie opłaty 

za wyżywienie nie zapewnia miejsca na warsztatach. O pierwszeństwie przyjęcia 

na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń. 

7. Decyzje w sprawie zakwalifikowania/odmowy przyjęcia uczestnika na warsztaty 

podejmuje Kierownik Warsztatów. 

8. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przywiezienia uczestnika na miejsce 

warsztatów w dniu 23.08.2018 r. do godz. 12.00 oraz do odebrania go w dniu 

26.08.2018 r. o godz. 14.00. Uczestnicy niepełnoletni są odbierani z miejsca pobytu 

wyłącznie przez osoby wskazane w Karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. 
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9. Rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na wykonywanie, publikowanie, 

wykorzystywanie zdjęć i nagrań filmowych z udziałem uczestnika na użytek 

organizatora na stronie internetowej WSKSiM oraz w mediach współpracujących 

z Uczelnią. 

10. Organizator ma prawo przydzielić uczestnika do grupy warsztatowej odpowiadającej 

jego wiekowi i kompetencjom. 

11. Każdy uczestnik ma prawo: 

a) brać udział w zajęciach programowych; 

b) wyrażać swoje poglądy oraz zwracać się ze wszystkimi problemami 

do wychowawcy; 

c) do radosnego i bezpiecznego wypoczynku. 

12. Każdy uczestnik ma obowiązek: 

a) przestrzegać niniejszy regulamin; 

b) przestrzegać regulamin przeciwpożarowy, ruchu pieszych, a także regulamin 

ośrodka, gdzie jest organizowany pobyt; 

c) brać udział we wszystkich zajęciach programowych o ile nie został zwolniony 

z tych zajęć przez wychowawcę lub lekarza; 

d) nosić identyfikator;  

e) punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć; 

f) dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie w miejscu zamieszkania i 

poza jego terenem; 

g) stosować się do wewnętrznych regulaminów zajęć prowadzonych przez 

opiekunów; 

h) stosować się do poleceń wychowawcy i kierownika warsztatów; 

i) mieć szacunek do kolegów, wychowawców, innych osób starszych i samego 

siebie; 

j) przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a w razie dostrzeżenia sytuacji 

stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych, ma obowiązek 

natychmiast poinformować o tym wychowawcę; 

k) bezwzględnie przestrzegać ciszy nocnej w godzinach 23.00 – 7.00; 

l) pokrycia wszystkich strat materialnych, jeżeli były przez niego spowodowane, 

w tym kosztów zagubienia klucza od pokoju hotelowego. 

13. Ze względów bezpieczeństwa uczestnikowi warsztatów nie wolno oddalać się 

od grupy oraz poza teren warsztatów bez wiedzy wychowawcy oraz zamykać drzwi 

od pokoju na klucz w czasie ciszy nocnej. 

14. Na warsztatach obowiązuje bezwzględny zakaz: picia alkoholu, palenia tytoniu 

oraz zażywania narkotyków. 
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NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU SPOWODUJE NASTĘPUJĄCE 

KONSEKWENCJE: 

1. Upomnienie przez wychowawcę / Kierownika. 

2. Zakaz udziału w niektórych zajęciach programowych. 

3. Nagana Kierownika. 

4. Powiadomienie rodziców(opiekunów) i szkoły o zachowaniu. 

5. Wydalenie z warsztatów na koszt własny uczestnika/rodziców. 

Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do odebrania uczestnika po otrzymaniu 

informacji od kierownika o zaistniałej sytuacji i podjętej decyzji. 

 

Organizator warsztatów nie ponosi odpowiedzialności  

za pieniądze, dokumenty i inne wartościowe rzeczy osobiste uczestników. 

 

 

 

 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane dalej RODO 
informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych, zebranych w ramach procesu rekrutacji na Wakacyjne Warsztaty 
Muzyczne dla młodzieży jest Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu (z siedzibą przy 
ul. Św. Józefa 23/35, 87-100 Toruń). 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia wypoczynku. 
3. Podstawą do przetwarzania danych osobowych wskazanych przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka 

– uczestnika warsztatów jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. 
w sprawie wypoczynku dla dzieci i młodzieży (D. U. z 2016 r., poz. 452) oraz art. 6 ust. 1 pkt. a i c 
RODO. 

4. Dane osobowe wskazane w Karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku nie będą udostępnione 
innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie 
przepisów prawa. 

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych  jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia 
zakwalifikowanie i udział uczestnika w wypoczynku. 

6. Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu. 
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów. 

Po tym czasie będą przechowywane tak długo, jak przewiduje prawo. 
8. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych 

oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, 
iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.  

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w innym celu, niż cel w jakim zostały zebrane. 

 


