
REGULAMIN 

WARSZTATY RYSUNKOWE 

Gminna Biblioteka Publiczna w Opinogórze Górnej 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin dotyczy autorskich warsztatów rysunkowych, organizowanych                                  

przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, 06-406 

Opinogóra Górna (zwaną dalej Organizatorem). 

2. Warsztaty odbywają się w siedzibie Organizatora. 

3. Warsztaty są adresowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. 

4. Informacja o prowadzonych warsztatach dostępna jest na stronie internetowej 

www.gbpopinogora.pl w zakładce warsztaty rysunkowe, w drukowanych materiałach 

informacyjno - promocyjnych (ulotki, plakaty), a także udzielana jest telefonicznie przez 

kierownika GBP pod nr. telefonu 23 671 73 51 lub za pośrednictwe poczty elektronicznej 

gbp@opinogoragorna.pl 

 

6. Warsztaty odbywają się zgodnie z opracowanym przez instruktora harmonogramem od 

listopada 2022 r.  

 

7.W czasie ferii i innych dni wolnych warsztaty uzgadniane są indywidualnie z instruktorem. 

8.Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest akceptacja i przestrzeganie niniejszego 

regulaminu, przedłożenie  wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia oraz miesięczne 

płatności. 

 

II Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikami warsztatów mogą być osoby wyrażające chęć uczestnictwa w nich                    

i spełniające kryteria wiekowe określone w ogłoszeniu o warsztatach. 

2. Grupy warsztatowe tworzone są na podstawie zapisów prowadzonych  w Gminnej 

Bibliotece Publicznej w Opinogórze Górnej. 

3. Warunkiem udziału w warsztatach jest: 

• zgłoszenie się uczestnika,  

• wypełnienie karty zgłoszenia i przekazanie go Organizatorowi, 

• uiszczenie opłaty za miesiąc zgodnie z obowiązującymi kosztami, 

• akceptacja wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu i cennika opłat za warsztaty. 

4. Dokumenty wypełniają i podpisują osoby pełnoletnie. 
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5. Dokumentem potwierdzającym obecność na warsztatach jest lista obecności prowadzona 

przez instruktora zajęć. 

6. Niespełnienie któregokolwiek z zapisów pkt. II skutkuje skreśleniem z listy uczestników     

i niemożnością wzięcia udziału w zajęciach. 

 

III Płatności 

1.Warsztaty rysunkowe organizowane przez GBP są odpłatne, uczestnik uiszczając opłatę 

pokrywa koszt swojego uczestnictwa w zajęciach. 

2. Koszt warsztatów wynosi 60 zł za miesiąc (4 spotkania).  

3. Opłat za warsztaty dokonuje się  do 10-go dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy 

Organizatora, wpisując w tytule przelewu: warsztaty, nazwisko i imię uczestnika: 

04 8229 1015 0000 0345 2000 0060 

Bank Spółdzielczy w Glinojecku. Oddział w Opinogórze 

 

4. Jeśli uczestnik zrezygnował z kontynuowania warsztatów po pierwszych zajęciach (zajęcia 

próbne) od uczestnika nie jest pobierana opłata. 

5. Opłata za zajęcia może zostać zaliczona na poczet kolejnego miesiąca wyłącznie                

w przypadku odwołania zajęć z winy Organizatora lub instruktora zajęć. 

6. W przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach, koszty za warsztaty zostają 

odpowiednio obniżone. 

7. Uczestnik, który nie wniósł należnej opłaty, nie może brać udziału w warsztatach. Brak 

wpłaty za dany miesiąc upoważnia instruktora do skreślenia danej osoby z listy uczestników. 

8. O rezygnacji z zajęć należy poinformować instruktora warsztatów lub Organizatora formie 

pisemnej. Rezygnacja skutkuje ustaniem warsztatów i opłat od następnego miesiąca 

rozliczeniowego. 

 

IV Obowiązki Organizatora 

1. Organizator zobowiązuje się do zorganizowania przeglądu prac uczestników (końcowa 

wystawa). 

2. Organizator zobowiązuje się do promowania działalności artystycznej uczestników 

warsztatów rysunkowych poprzez udział w wydarzeniach kulturalnych np. wystawach, 

konkursach. 

3. Organizator nie zapewnia materiałów rysunkowych uczestnikom warsztatów. 

4. Organizator  może odwołać zajęcia w przypadkach: 

• choroby instruktora, 



• wyjazdu instruktora na konkursy, szkolenia, warsztaty, 

• sytuacji, gdy na terenie instytucji odbywa się impreza artystyczna lub uroczystość 

uniemożliwiająca przeprowadzenie zajęć. 

W przypadkach, kiedy dzień zajęć przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, zajęć się nie 

odpracowuje. 

 

5. Organizator zapewnia opiekę instruktora tylko podczas trwania warsztatów. 

6. Organizator  i instruktor nie ponoszą odpowiedzialności za uczestników warsztatów przez 

rozpoczęciem i po zakończeni warsztatów. 

 

V Obowiązki uczestnika 

1.Uczestnik warsztatów zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu, poszanowania 

mienia instytucji, przestrzegania zasad bezpieczeństwa i kulturalnego zachowania się 

względem współuczestników warsztatów, instruktora i Organizatora oraz stosowania się      

do poleceń prowadzącego. 

 

2. Uczestnicy warsztatów mają obowiązek punktualnego stawiania się na warsztatach. 

3. Uczestnik przynosi własne materiały rysunkowe. 

4. Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania prac na końcową wystawę. Prace należy 

dostarczyć i odebrać w terminie wyznaczonym przez prowadzącego instruktora.                             

Po zakończeniu wystawy prace zostaną zwrócone uczestnikom. 

5. Terminowa płatność za warsztaty (do 10-go dnia każdego miesiąca). 

6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w warsztatach poinformowanie o tym instruktora 

lub Organizatora. 

 

VI Ochrona danych osobowych i prawa autorskie 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia 

warsztatów jest Gminna Biblioteka Publiczna w Opinogórze Górnej (GBP),                

ul. Z. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna. 

2. Dane przetwarzane są na podstawie niniejszego regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 

w celu udziału w warsztatach. Więcej informacji dot. przetwarzania danych przez 

GBP oraz przysługujących praw dostępnych jest na stronie internetowej.  

3. Podanie danych osobowych (imię, nazwisko, wiek, numer telefonu/adres e-mail) jest 

niezbędne do wzięcia udziału w warsztatach.  

4. Dane osobowe uczestnika warsztatów w formie zdjęć wykonywanych podczas 

warsztatów, mogą być przetwarzane w celach edukacyjnych, promocyjnych                 

i informacyjnych Organizatora, w szczególności poprzez umieszczenie danych 

osobowych w Internecie – na stronie internetowej Organizatora. 

5. Dane osobowe w postaci nagrań przesłanych przez uczestników będą przekazywane 

poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) w związku z publikacją nagrań przy 



wykorzystaniu serwisu internetowego YouTube.com, który zapewnia odpowiedni 

poziom zabezpieczeń danych osobowych przestrzegając zasad programów UE-USA 

Privacy Shield Framework. 

6. Dane osobowe – imię i nazwisko, wiek, miejscowość mogą być przetwarzane w 

celach promocyjnych i informacyjnych na stronie internetowej,  na portalu 

społecznościowym Organizatora, w lokalnej prasie, w papierowych materiałach 

promocyjnych lub informacyjnych Organizatora przez okres publikacji materiałów, 

prowadzenia strony internetowej lub prowadzenia profilu na portalu 

społecznościowym. 

7. Uczestnikom Warsztatów przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych osobo-

wych, do ich poprawiania i usunięcia. 

8. Uczestnicy warsztatów udzielają Organizatorowi nieodpłatnej niewyłącznej licencji na 

korzystanie z utworów powstałych podczas warsztatów przez czas nieokreślony na 

terytorium całego świata na następujących polach eksploatacji: 

a. utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym 

techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 

cyfrową; 

b. publiczne, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie; 

c. publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

9. Uczestnik oświadcza, iż przysługują mu pełne prawa, w tym autorskie prawa osobiste 

i majątkowe do utworów stworzonych podczas warsztatów. 

 

VII Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany Regulaminu i bieżące 

informacje będą przekazywane uczestnikom osobiście, telefonicznie przez instruktora, 

Organizatora  lub stronę www.gbpopinogora.pl 

2. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie decyduje kierownik Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Opinogórze Górnej 

 

 

 


