Krakowskie Forum Kultury; 31-027 Kraków, ul. Mikołajska 2
NIP: 6750007185; tel.: +48 12 422 08 14; mail: kfk@krakowskieforum.pl

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 20/2019
Regulamin zajęć edukacyjnych
I. ZASADY OGÓLNE
1.Krakowskie Forum Kultury (KFK) realizuje działania edukacyjne jednorazowe i cykliczne (składające się z
dwóch lub więcej spotkań) w postaci kursów, warsztatów, seminariów, działalności sekcji, zespołów,
pracowni specjalistycznych oraz działalności instruktażowo – metodycznej (zwanych dalej zajęciami).
2.Zajęcia prowadzone są przez komórki organizacyjne KFK (zwane dalej klubami):
1) Zespół Programowy, 31-027 Kraków, ul. Mikołajska 2
2) Klub Kazimierz, 31-062 Kraków, ul. Krakowska 13;
3) Klub Malwa, 31-416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza 6;
4) Klub Olsza (Integracyjny Klub Kultury Olsza), 31-436 Kraków, ul. Stanisława ze Skalbmierza 7;
5) Klub Strych, 31-539 Kraków, ul. Masarska 14;
6) Ośrodek Dokumentacji i Inicjatyw Artystycznych Piwnica pod Baranami, 31-027 Kraków, ul. Św.
Tomasza 26.
3.Uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych organizowanych przez KFK jest dobrowolne i jednoznaczne z
akceptacją zapisów niniejszego regulaminu.
4.Informacja o prowadzonych zajęciach jest dostępna na stronie internetowej www.krakowskieforum.pl (dalej
strona internetowa).
5.Oferta zajęć zawiera:
1)termin realizacji;
2)ilość zajęć/spotkań i czas ich trwania;
3)ilość miejsc (minimalną i maksymalną) dla uczestników w grupie;
4)miejsce realizacji (klub organizujący zajęcia);
5)program;
6)informacje o wymaganiach w zakresie posiadania przez uczestników własnych publikacji (np.
zeszytów do ćwiczeń lub podręczników na kurs językowy) lub urządzeń (np. aparat fotograficzny na
kurs fotografii);
7)informację o kwalifikacjach prowadzących;
8)informację o opłacie brutto za zajęcia (w zależności od rodzaju: opłata za zajęcia jednorazowe,
opłata za zajęcia cykliczne uzależniona od liczby zajęć);
9)termin i zasady zapisów;
10)termin i sposób wnoszenia opłat.
6.Szczegółowe informacje o zajęciach można uzyskać telefonicznie, mailowo, osobiście w siedzibie KFK lub
w klubie organizującym zajęcia. Zapisu na zajęcia dokonać można poprzez zakup biletu przez portal
sprzedaży internetowej lub w siedzibie KFK. W klubach Kazimierz, Strych, Malwa, w Integracyjnym Klubie
Kultury Olsza oraz w Ośrodku Dokumentacji i Inicjatyw Artystycznych Piwnica pod Baranami zapisu na
zajęcia dokonać można telefonicznie, mailowo lub osobiście w klubie.
7.Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w grupach.
8.Dołączenie do istniejącej grupy jest możliwe, wyłącznie za zgodą KFK.
9.KFK zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia osoby chętnej do uczestnictwa w zajęciach ze względu
na niezaakceptowanie przez osobę zasad uczestnictwa lub z przyczyny braku miejsc lub gdy osoba nie
spełnia kryteriów uczestnictwa w zajęciach.
10.W przypadku wymogu posiadania na zajęciach publikacji lub urządzeń uczestnik zajęć jest zobowiązany
do ich zapewnienia i przynoszenia na zajęcia.
11.Miejsce i czas prowadzenia zajęć publikowane są na stronie internetowej. W okresie przerw świątecznych
i ferii (terminy ustalone przez Kuratorium) oraz świąt ustawowo wolnych od pracy zajęcia nie odbywają się.
12.Uczestnik zajęć nie może przekazać praw do uczestnictwa w zajęciach osobie trzeciej bez zgody
dyrektora KFK.
13.W przypadku niewystarczającej liczby uczestników KFK zastrzega sobie prawo do zakończenia
prowadzenia zajęć przed terminem i rozwiązania grupy. Jeżeli zajęcia zostaną zakończone przed terminem,
ich uczestnikom zostanie zwrócona zapłacona kwota za zajęcia niezrealizowane.
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14.KFK zastrzega sobie prawo zmiany osoby prowadzącej zajęcia lub do czasowego jej zastępstwa.
15.Dokumentem potwierdzającym obecność uczestnika na zajęciach jest dziennik zajęć lub lista obecności.
16.Uczestnicy zajęć są zobowiązani do punktualnego przychodzenia na zajęcia.
17.Uczestnicy zajęć są zobowiązani do postępowania zgodnie z poleceniami prowadzących oraz do
niezakłócania przebiegu zajęć.
18.Uczestnicy mogą brać udział w zajęciach jedynie wówczas, gdy ich stan zdrowia pozwala na udział w
zajęciach w sposób bezpieczny i niestwarzający zagrożenia dla innych osób. W przypadku pogorszenia
stanu zdrowia w trakcie zajęć uczestnicy są zobowiązani poinformować o tym prowadzącego.
19.KFK nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne następstwa dla zdrowia uczestnika
wynikające z uczestnictwa w wykonywaniu ćwiczeń w czasie organizowanych zajęć ruchowych. Uczestnik
oświadcza, że udział w zajęciach (w tym zajęciach ruchowych) odbywa się na jego odpowiedzialność w
zakresie ryzyka zdarzeń losowych np. kontuzji lub uszkodzenia ciała na skutek ćwiczeń.
II. PŁATNOŚĆ ZA ZAJĘCIA
1.Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wniesienie opłaty w pełnej wysokości (z wyjątkiem zajęć
bezpłatnych) oraz dostarczenie do klubu wypełnionego i podpisanego oryginału Deklaracji uczestnictwa w
przypadku zajęć cyklicznych lub podpisanie listy uczestników w przypadku zajęć jednorazowych, nie później
niż przed rozpoczęciem zajęć. Wzory deklaracji uczestnictwa stanowią kolejno załączniki nr 1 i nr 2 do
niniejszego regulaminu. W przypadku uczestników niepełnoletnich lub innych uczestników nieposiadających
pełnej zdolności do czynności prawnych zapisu może dokonać jedynie prawny opiekun wypełniając i
podpisując Deklarację uczestnictwa osoby niepełnoletniej lub listę uczestników.
2.Uczestnik nie może samodzielnie zmniejszać wysokości opłaty. W przypadku dokonania wpłaty w
niepełnej wysokości, uczestnikowi nie przysługuje prawo do udziału w zajęciach. Wpłatę taką należy
odebrać w Kasie KFK (Kraków, ul. Mikołajska 2).
3.Wysokość opłat za zajęcia jest publikowana na stronie internetowej.
4.Istnieją następujące formy zapłaty:
1) za zajęcia jednorazowe:
a) siedziba Krakowskiego Forum Kultury: płatność gotówką, kartą płatniczą, bezgotówkowo
poprzez portal sprzedaży internetowej;
b) kluby Kazimierz, Malwa, Strych: płatność gotówką;
c) Integracyjny Klub Kultury Olsza: płatność gotówką, kartą płatniczą, przelewem na konto
KFK 62 1240 4722 1111 0000 4859 2846 (w tytule wpisując: imię i nazwisko uczestnika,
nazwę i datę zajęć, nazwę klubu);
d) Ośrodek Dokumentacji i Inicjatyw Artystycznych Piwnica pod Baranami: płatność
gotówką, bezgotówkowo poprzez portal sprzedaży internetowej.
2) za zajęcia cykliczne:
a) siedziba Krakowskiego Forum Kultury: płatność gotówką, kartą płatniczą, bezgotówkowo
poprzez portal sprzedaży internetowej, przelewem na konto KFK 62 1240 4722 1111 0000
4859 2846 (w tytule wpisując: imię i nazwisko uczestnika, nazwę zajęć oraz okres, za jaki
dokonywana jest opłata) – tylko w przypadku zajęć dopuszczających możliwość płatności
przelewem;
b) kluby Kazimierz, Malwa: płatność gotówką, przelewem na konto KFK 62 1240 4722 1111
0000 4859 2846 (w tytule wpisując: imię i nazwisko uczestnika, nazwę zajęć, nazwę klubu
oraz okres, za jaki dokonywana jest opłata);
c) klub Strych: płatność gotówką;
d) Integracyjny Klub Kultury Olsza: płatność gotówką, kartą płatniczą, przelewem na konto
KFK 62 1240 4722 1111 0000 4859 2846 (w tytule wpisując: imię i nazwisko uczestnika,
nazwę i datę zajęć, nazwę klubu);
e) Ośrodek Dokumentacji i Inicjatyw Artystycznych Piwnica pod Baranami: płatność
gotówką, bezgotówkowo poprzez portal sprzedaży internetowej.
5.Opłat za zajęcia jednorazowe można dokonywać w klubie najpóźniej w dniu zajęć, przed ich
rozpoczęciem.
6.Opłat za zajęcia cykliczne należy dokonywać z góry za wybrany okres gotówką w klubie lub przelewem
najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.
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1)Zapisujący się na zajęcia cykliczne dokonują płatności za wybrany okres w pełnej wysokości:
a)miesięczny (opłata comiesięczna);
b)inny okres (opłata za cały okres).
2)Zapisujący się na zajęcia cykliczne w trakcie ich trwania dokonują wpłaty za zajęcia w pełnej ich
wysokości.
7.Potwierdzeniem dokonania wpłaty:
1)gotówkowej jest paragon fiskalny,
2)przelewem na konto KFK lub za pośrednictwem portalu sprzedaży internetowej jest paragon
fiskalny lub faktura wystawiona zgodnie z informacjami zawartymi w opisie przelewu i przesłana na
adres mail podany w przelewie.
8.Za datę wpłaty bezgotówkowej uznaje się datę wpływu środków na rachunek KFK.
9.Nieobecność na zajęciach lub rezygnacja uczestnika z zajęć nie stanowi podstawy do zwrotu wniesionej
opłaty lub jej części, niezależnie od powodu lub czasu trwania nieobecności. Nie dokonuje się zwrotu wpłat
lub ich części za zajęcia niewykorzystane lub z udziału w których uczestnik zrezygnował.
10.W przypadkach nadzwyczajnych (np. pobyt w szpitalu, choroba trwająca ponad 14 dni) uczestnik ma
prawo do złożenia udokumentowanego (zaświadczenie o chorobie) wniosku o rezygnacji z uczestnictwa w
zajęciach. Pisemny wniosek o rezygnacji z uczestnictwa należy złożyć niezwłocznie. Indywidualne decyzje o
akceptacji wniosku i zwrocie części wpłaty podejmuje dyrektor KFK.
11.KFK zastrzega sobie prawo do zmiany grafiku lub odwołania zajęć. W przypadku choroby osoby
prowadzącej bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej realizację zajęć zostanie wyznaczony
dodatkowy termin zajęć.
III. REZYGNACJA Z ZAJĘĆ
1.Uczestnik może zrezygnować z zajęć.
2.W przypadku rezygnacji w okresie trwania zajęć opłaty wcześniej wniesione nie podlegają zwrotowi.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Wszyscy uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa pożarowego.
2.Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia ponosi osoba
nieprzestrzegająca zasad jego użytkowania. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą
prawni opiekunowie.
3.KFK nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione przez uczestników.
4.Na terenie KFK obowiązuje całkowity zakaz przebywania osób będących pod wpływem alkoholu, środków
psychoaktywnych lub odurzających oraz zakaz palenia tytoniu lub e-papierosów i picia alkoholu.
5.Uczestnik zajęć wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zajęć zgodnie z
obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
6.Uczestnik zajęć (lub jego opiekun) wyraża zgodę na:
1)fotografowanie i filmowanie jego osoby podczas zajęć oraz wyraża zgodę na nieodpłatne
wykorzystanie jego wizerunku dla potrzeb publikacji realizowanej w celach promocji KFK;
2)otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres mail informacji na temat oferty KFK;
poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w tym zakresie.
7.Uczestnik zajęć (lub jego opiekun) wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez KFK jego dzieł (utworów)
wytworzonych w trakcie zajęć. W szczególności KFK nabywa prawa bez ograniczeń czasowych i
terytorialnych do:
1)publicznej ich prezentacji;
2)utrwalania utworów dla potrzeb promocji jako zapis elektroniczny;
3)rozpowszechniania utworów w formie publikacji lub e-publikacji w sieci Internet dla potrzeb
promocji KFK.
8.Niniejszy regulamin może ulec zmianie.
9.W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje dyrektor KFK.
10.Wszelkie uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania KFK należy zgłaszać (o ile to możliwe pisemnie)
pracownikom klubów KFK.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu zajęć edukacyjnych
Deklaracja uczestnictwa
1.Zajęcia
1)Nazwa, miejsce i termin zajęć:
.............................................................
2)Pozostałe informacje:
.............................................................
2.Uczestnik
1)Imię i nazwisko:
.............................................................
2)Telefon kontaktowy:
.............................................................
3)Mail:
.............................................................
3.Oświadczenie uczestnika
1.Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu zajęć edukacyjnych organizowanych przez Krakowskie Forum Kultury i w pełni
akceptuję jego zapisy.
2.Wyrażam zgodę na:
1)fotografowanie oraz filmowanie mojej osoby w trakcie zajęć i nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku poprzez publikację
fotografii oraz filmów w Internecie lub w formie drukowanej dla potrzeb promocji KFK bez ograniczeń czasowych i terytorialnych:
tak

nie

tak

nie

2)otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres mail informacji na temat oferty KFK:
3.Oświadczam, że wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przez KFK dzieł (utworów) wytworzonych w trakcie zajęć bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych. W szczególności KFK nabywa prawa do: publicznej ich prezentacji; utrwalania utworów dla potrzeb promocji
jako zapis elektroniczny; rozpowszechniania utworów w formie publikacji lub e-publikacji w sieci Internet dla potrzeb promocji KFK:
tak

nie

4.Oświadczam, że biorę udział w zajęciach (w tym zajęciach ruchowych) na własną odpowiedzialność w zakresie ryzyka zdarzeń
losowych np. kontuzji lub uszkodzenia ciała na skutek ćwiczeń.
5.Oświadczam, że jest mi znana oferta zajęć, w tym: warunki finansowe.
6.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej Deklaracji uczestnictwa w zakresie związanym z
udziałem w zajęciach zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
7.Informacja o ochronie danych osobowych (realizacja Artykułu 13 RODO):
1)Administratorem danych jest Krakowskie Forum Kultury (KFK) z siedzibą: 31-027 Kraków, ul. Mikołajska 2; NIP 6750007185;
http://www.krakowskieforum.pl, mail: kfk@krakowskieforum.pl; tel. +48 12 422 08 14.
2)Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: inspektorochronydanych@krakowskieforum.pl.
3)Przetwarzane danych i okres ich przechowywania:
a) w celu zawarcia i wykonania umowy (podanie wymaganych danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy na udział
w zajęciach edukacyjnych), w tym do identyfikacji osób uprawnionych do uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych oraz w celu
ochrony interesów administratora przez czas niezbędny dla celów dochodzenia roszczeń prawnych lub obrony przed takimi
roszczeniami;
b) w celu oferowania usług oraz promocji KFK na podstawie zgody wydanej w trybie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) do czasu jej
odwołania;
c) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności wynikających z przepisów RODO
– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c); w tym celu wykonywania obowiązków podatkowych przez czas wynikający z terminów dla
przechowywania dokumentacji podatkowej.
4)Dane mogą być udostępnione podmiotom obsługującym administratora lub jego podwykonawcom.
5)KFK informuje, że posiadają Państwo prawo do żądania od KFK dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6)Żądanie wprowadzenia zmian lub usunięcia nie będzie miało zastosowania (w szczególności) w przypadku konieczności
wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania lub do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym oraz do celów archiwalnych w interesie publicznym.
7)Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
Kraków, dnia ..................… Podpis uczestnika ................…..
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Załącznik nr 2 do Regulaminu zajęć edukacyjnych
Deklaracja uczestnictwa osoby niepełnoletniej
1.Zajęcia
1)Nazwa, miejsce i termin zajęć:
.............................................................
2)Pozostałe informacje:
.............................................................
2.Uczestnik (Imię i nazwisko; data urodzenia):
.............................................................
3.Opiekun prawny zgłaszający uczestnika (Imię i nazwisko; telefon kontaktowy; mail): ..........................................................…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
4.Zezwolenia
1.Zezwalam / nie zezwalam (niewłaściwe skreślić) na samodzielny powrót dziecka do domu po zakończeniu zajęć w KFK (dotyczy
dzieci, które ukończyły 10 rok życia).
2.W przypadku braku zgody na samodzielny powrót dziecka do domu osobami uprawnionymi do odbioru dziecka są (imię, nazwisko, nr
telefonu):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
4.Zezwolenia
5.Oświadczenie opiekuna prawnego
1.Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu zajęć edukacyjnych organizowanych przez Krakowskie Forum Kultury i w pełni
akceptuję jego zapisy.
2.Wyrażam zgodę na udział dziecka w zajęciach organizowanych przez Krakowskie Forum Kultury.
3.Oświadczam, że stan zdrowia dziecka zezwala na jego udział w zajęciach.
4.Wyrażam zgodę na:
1)fotografowanie oraz filmowanie dziecka w trakcie zajęć oraz nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku dziecka poprzez publikację
fotografii oraz filmów w Internecie lub w formie drukowanej dla potrzeb promocji KFK bez ograniczeń czasowych i terytorialnych:
tak
nie
2)otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres mail informacji na temat oferty KFK:
tak

nie

5.Oświadczam, że wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przez KFK dzieł (utworów) wytworzonych w trakcie zajęć bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych. W szczególności KFK nabywa prawa do: publicznej ich prezentacji; utrwalania utworów dla potrzeb promocji
jako zapis elektroniczny; rozpowszechniania utworów w formie publikacji lub e-publikacji w sieci Internet dla potrzeb promocji KFK.
tak

nie

6.Oświadczam, że udział uczestnika w zajęciach (w tym zajęciach ruchowych) odbywa się na moją odpowiedzialność w zakresie ryzyka
zdarzeń losowych np. kontuzji lub uszkodzenia ciała na skutek ćwiczeń.
7.Oświadczam, że jest mi znana oferta zajęć, w tym: warunki finansowe.
8.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka zawartych w niniejszej Deklaracji
uczestnictwa osoby niepełnoletniej w zakresie związanym z udziałem w zajęciach zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie
danych osobowych.
9.Informacja o ochronie danych osobowych (realizacja Artykułu 13 RODO):
1)Administratorem danych jest Krakowskie Forum Kultury (KFK) z siedzibą: 31-027 Kraków, ul. Mikołajska 2; NIP 6750007185;
http://www.krakowskieforum.pl, mail: kfk@krakowskieforum.pl; tel. +48 12 422 08 14.
2)Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: inspektorochronydanych@krakowskieforum.pl.
3)Przetwarzane danych i okres ich przechowywania:
a) w celu zawarcia i wykonania umowy (podanie wymaganych danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy na udział
w zajęciach edukacyjnych), w tym do identyfikacji osób uprawnionych do uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych oraz w celu
ochrony interesów administratora przez czas niezbędny dla celów dochodzenia roszczeń prawnych lub obrony przed takimi
roszczeniami;
b) w celu oferowania usług oraz promocji KFK na podstawie zgody wydanej w trybie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) do czasu jej
odwołania;
c) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności wynikających z przepisów RODO
– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c); w tym celu wykonywania obowiązków podatkowych przez czas wynikający z terminów dla
przechowywania dokumentacji podatkowej.
4)Dane mogą być udostępnione podmiotom obsługującym administratora lub jego podwykonawcom.
5)KFK informuje, że posiadają Państwo prawo do żądania od KFK dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6)Żądanie wprowadzenia zmian lub usunięcia nie będzie miało zastosowania (w szczególności) w przypadku konieczności
wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania lub do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym oraz do celów archiwalnych w interesie publicznym.
7)Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
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