
REGULAMIN WARSZTATÓW  

XIII NAŁĘCZOWSKIEGO FESTIWALU TAŃCA 2019 

WARSZTATY 

 

W trakcie trwania Festiwalu będą odbywać się warsztaty taneczne, na które również serdecznie 

zapraszamy dzieci i młodzież. Warsztaty poprowadzą 

 Katarzyna Migała - taniec współczesny (techniki oparte na pracy z własnym ciężarem ciała, 

swingiem i spiralami) 

 Marta Smogorzewska - hip-hop, dancehall 

 Krzysztof Skolimowski - taniec współczesny, ( techniki improwizacji ruchowej, praca na 

jakościach) 

UWAGA! 

W tym roku warsztaty w dniu 14 VI odbywać się będą w godz. 9.00-14.00, natomiast w dniu 15 VI w 

godz. 14.30 – 19.30, dlatego bardzo prosimy o przemyślane zgłoszenia na prezentacje konkursowe. 

Koszt zajęć warsztatowych liczony jest dla jednego uczestnika za dwa dni warsztatowe 

(2x1,5h) i wynosi: 

 120 zł - trzy zajęcia 
 90 zł - dwa zajęcia 
 50 zł – jedne zajęcia 

Ponieważ ilość miejsc warsztatowych jest ograniczona, w przypadku dużej liczby 

zainteresowanych organizatorzy będą sugerować, ażeby zespoły delegowały kilku osobowe grupy do 

uczestnictwa w jednych zajęciach. Zgłaszając chęć wzięcia udziału w zajęciach warsztatowych należy 

zaznaczyć dokładnie wiek uczestnika oraz rodzaj zajęć interesujących daną osobę. Zgłoszenia na 

warsztaty przyjmowane będą do dnia 31 maja 2019 r. 

Bardzo prosimy o przesyłanie samych zgłoszeń na warsztaty, ale wstrzymanie się z opłatą. 

ZAKWATEROWANIE 

Istnieje możliwość rezerwacji noclegów z dnia 14- 15- 16- czerwca 2019 r. w internacie „Tęcza” przy 

Szkole Podstawowej; ul. Spółdzielcza 17, pod numerem telefonu 81 50 14 130 

lub w Domu Rekolekcyjnym na ul. Prusa 28, pod numerem telefonu 81 50 14 779 

oraz wyżywienia, w stołówce „Stara apteka” ul. Lipowa 4, kom. 691 090 185, lub 81 51 78 929 

po uprzednim zgłoszeniu zespołów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2019 r. 

Uwaga !!! Ilość miejsc noclegowych ograniczona. 

Organizatorzy nie pośredniczą w rezerwacji noclegów 

 



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Na podstawie 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 (ogólne 

rozporządzenie 

o ochronie danych), ( Dz. Urz. UE L Nr 119, 

s. 1 ), dalej, jako: „RODO”, niniejszym uprzejmie informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych w celu przeprowadzenia XIII 

Nałęczowskiego Festiwalu Tańca 2019, dalej, jako: „Festiwal“, jest Nałęczowski Ośrodek Kultury 

w Nałęczowie, adres: ul. Lipowa 6, 24-150 Nałęczów. 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się 

z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych ( pod adresem e-mail: iod@devcomm.pl ). 

3. Dane osobowe, w tym: imię, nazwisko, kategoria wiekowa, nazwa zespołu, program taneczny, 

wizerunek będą nieodpłatnie i wielokrotnie wykorzystywane i rozpowszechnianie za pośrednictwem 

dowolnej techniki 

i metody w materiałach promocyjnych i fotograficznych w celu realizacji oraz promocji Festiwalu 

( przeprowadzenie Festiwalu, wyłonienie zwycięzców, przyznanie i odbiór nagród, podanie do publicznej 

wiadomości listy uczestników i laureatów, promocja - umieszczenie danych osobowych i wizerunku na 

stronach www, fanpage-u Administratora w serwisie Facebook i w lokalnej prasie ), jak również 

przeprowadzenia warsztatów tanecznych w ramach Festiwalu przez Administratora danych. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, 

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów 

archiwalnych ( w tym wieczyście ), czy też podatkowych. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO ( na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 

i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.U. z 2018 r., poz. 1983 t.j. ), a także w celu realizacji interesu 

publicznego, polegającego na krzewieniu w społeczeństwie postaw właściwych, przede wszystkim 

poprzez działalność kulturalną Administratora danych ). 

6. Odbiorcą danych osobowych uczestników Festiwalu będzie Gmina Nałęczów oraz Urząd 

Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Telewizja Polska S.A. oddział w Lublinie, Radio 

Lublin – patroni Festiwalu, a także podmioty upoważnione z mocy przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa do przetwarzania takich danych ( np.: organy wymiaru sprawiedliwości, itp. ). 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, uzupełniania danych 

osobowych, 
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z treścią art. 21 RODO, 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się 

z naruszeniem przepisów RODO, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa. 

8. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega 

decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o 

czym stanowi art. 22 RODO. 

9. Podanie danych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 

uczestnictwa w warsztatach tanecznych. 

10. Jednocześnie informujemy, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki 

fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, lub 

umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem 

czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 



KARTA ZGŁOSZENIA 

NA WARSZTATY XIII NAŁĘCZOWSKIEGO FESTIWALU TAŃCA 2019 

 

 

1. Nazwa zespołu, instruktor (numer telefonu instruktora): 

 

 

 

2. Rodzaj zajęć (pokreślić właściwe ) 

 

 Katarzyna Migała - taniec współczesny (techniki oparte na pracy z własnym ciężarem ciała, swingiem i 

spiralami) 
 Marta Smogorzewska - hip-hop, dancehall 
 Krzysztof Skolimowski - taniec współczesny, ( techniki improwizacji ruchowej, praca na jakościach) 

 

 

3. Imiona, nazwiska oraz wiek wszystkich uczestników 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla potrzeb realizacji Festiwalu znajduje się 

w Regulaminie XIII Nałęczowskiego Festiwalu Tańca 2019 oraz Regulaminie warsztatów tanecznych 

przeprowadzanych w ramach Festiwalu . Złożenie niniejszej Karty Zgłoszeniowej jest równoznaczne z 

oświadczeniem 

o zapoznaniu się z jego postanowieniami. Przedmiotowa klauzula została również umieszczona na stronie 

internetowej Nałęczowskiego Ośrodka Kultury w Nałęczowie. 

 
 


