
załącznik nr 2 do umowy z dnia 01.08.2020 
 

\ 

Regulamin warsztatów artystycznych: “Dotyk Radości" 
  CEL 

 
1) Popularyzacja aktywnej formy wypoczynku. 
2) Upowszechnianie aktywnego i artystycznego trybu spędzania wolnego czasu. 
3) Kształtowanie prozdrowotnych postaw. 
4) Nabywanie umiejętności manualnych. 
5) Integracja dzieci mieszkających na terenie zasobów Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 
6) Stworzenie wspólnej pracy artystycznej przedstawiającej panoramę Karkonoszy. 

 
 

ORGANIZATOR 
 
Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Ludomira Różyckiego 19, 
tel. 75 76 74 832 e-mail: konkurs@jsmjg.pl 

 
 

UCZESTNICTWO 
 

1) W warsztatach mogą wziąć udział dzieci w wieku 5-10 lat oraz ich rodzice/prawni 
opiekunowie. 

2) Zajęcia będą się odbywały w środy i piątki w godz. 16.00-18.00 na boisku przy  
ul. Noskowskiego (między blokami 7,8 a 11,12) w Jeleniej Górze. Pierwsze spotkanie odbędzie 
się 05 sierpnia ostatnie 28 sierpnia. W przypadku deszczu organizator zastrzega sobie prawo 
odwołania zajęć. 

3) Dziecko, które chce wziąć udział w warsztatach na spotkanie musi przyjść z opiekunem 
prawnym, który wyrazi pisemną zgodę na udział dziecka w zajęciach i wypełni stosowny 
formularz. Formularz stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. Obecność oraz udział rodzica w 
warsztatach jest obowiązkowy. 

4) Zajęcia są bezpłatne – obowiązują zapisy telefoniczne pod numerem telefonu: 75 7674832, od 
poniedziałku do piątku od 08:00 do 14:00. Zapisy obowiązują na każdy dzień warsztatów. 

 
 

PROCEDURY ORGANIZACYJNE – COVID – 19 
 
1) W związku z zagrożeniem epidemiologicznym – COVID – 19, uczestnicy zajęć oraz ich prawni 
opiekunowie mają obowiązek zapoznać się i podpisać Oświadczenie dotyczące procedur organizacji 
warsztatów artystycznych “Dotyk Radości", organizowanych przez Jeleniogórską Spółdzielnię 
Mieszkaniową w warunkach zagrożenia epidemilogicznego COVID -19. Oświadczenie stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 
 
2) Jeleniogróska Spółdzielnia Mieszkaniowa wraz z podwykonwacami, którzy są odpowiedzialni za 
przeprowadzenie warsztatów oświadcza, że zostaną zachowane wszystkie wymogi zgodnie  
ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE, KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 
 
1) Organizator ma prawo do rozpowszechniania wizerunku osób biorących udział w warsztatach 
artystycznych "Dotyk Radości" w formie reportażu foto, wideo na stronie internetowej, swoim 



profilu portalu społecznościowego, Youtube organizatora i firm współpracujących, jak również 
używać imion i nazwisk w reportażu / relacji z imprezy oraz ogłoszeniu wyników turnieju. 
 
2) Zgłoszenie dzieci do warsztatów będzie jednoznaczne z potwierdzeniem, że uczestnicy zapoznali 
się z Regulaminem i akceptują jego postanowienia. Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna  
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją 
warsztatów artystycznych "Dotyk Radości", zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – 
zwanym RODO. Organizator informuje osoby biorące w warsztatach, że: 

 
a) Administratorem uczestników – dziecka i rodzica/opiekuna prawnego - danych osobowych jest: 

 
Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Jeleniej Górze  
przy ul. Ludomira Różyckiego 19, tel. 75 76 74 832 e-mail: konkurs@jsmjg.pl 

 
b) Kontakt 

  
Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Ludomira 
Różyckiego 19, tel. 75 76 74 832 e-mail: konkurs@jsmjg.pl 

 
c) Zgoda  rodziców na przetwarzanie danych osobowych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 
regulaminu. 
 
 
 

 


