
 
 

 
 

 
 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CIEPŁE MYŚLI - CIEPŁE DZWIĘKI 
 

   I. INFORMACJA O PROJEKCIE: 
1. Organizatorem projektu jest Centrum Kultury w Siechnicach, ul. Fabryczna 15,55 -011 

Siechnice, NIP 9120013872. 
2. Mecenasem projektu jest  PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie, Budynek Sky-

light, XII p. przy ul. Złotej 59, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy 
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000013479, NIP 6420000642. 

3. Projekt skierowany jest do osób śpiewających i grających na instrumentach dzieci od 8 
r.ż., młodzieży, dorosłych i seniorów i ma charakter nieodpłatny. 

4. Projekt składa się z castingu, cyklu warsztatów wokalnych i prób w Centrum Kultury w 
Siechnicach. 

5. W ramach projektu Organizator przewiduje koncert finałowy, podczas którego Uczest-
nicy prezentować będą wspólną pracę warsztatową. Koncert finałowy odbędzie się w 
Centrum Kult Siechnicach, dnia 25.11.2022 o godzinie 18:00, na którym uczestnicy zobo-
wiązują się wystąpić. Ostateczna decyzja odnośnie organizacji koncertu należy do Orga-
nizatora. 

6. Prowadzącym zajęcia warsztatowe w ramach projektu jest Anna Szul i Waldemar                     
Maszyński. 

7. Projekt realizowany będzie do 30 listopada 2022 r. 
8. Dopuszcza się przeniesienie warsztatów na inny termin po jego wcześniejszym uzgodnie-

niu z uczestnikami zajęć.  
9. Centrum Kultury zastrzega sobie możliwość odwołania warsztatów z powodu wyjątko-

wych okoliczności.  
10. Zapisując się do projektu zobowiązujesz się do uczestnictwa w warsztatach, próbach i 

koncercie finałowym. 
11. Zapisując dziecko do projektu rodzic lub prawny opiekun zobowiązuje się aby dziecko 

uczestniczyło w warsztatach, próbach, koncercie finałowym. 
12. Zapisując dziecko do projektu rodzic lub prawny opiekun bierze odpowiedzialność za stan 

zdrowia dziecka i oświadcza, iż jest świadomy jego kondycji fizycznej i psychicznej.  
13. CK nie ponosi odpowiedzialności za dzieci przed i po zakończeniu warsztatów, a także w 

przypadku samowolnego ich opuszczenia. 
14. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad zachowania zgodnych z ogól-

nie przyjętymi normami oraz wymaganiami stawianymi przez osobą prowadzącą. 
15. Za przedmioty pozostawione przez uczestników CK nie ponosi odpowiedzialności. 
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki, które mogą mieć miej-

sce przed i po zakończeniu zajęć. 
17. Uczestnik powinien zachowywać się w sposób nieszkodzący i nie zagrażający innym 

uczestnikom. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia uczestnika do 
udziału w warsztatach, próbach i koncercie finałowym w przypadku rażącego nieprze-
strzegania przez uczestnika zasad współżycia w grupie (w tym w przypadku stwarzania 
zagrożenia dla pozostałych uczestników zajęć) oraz dbałości o ład i porządek w CK lub 
wykorzystywania sprzętu i pomocy dydaktycznych niezgodnie z ich przeznaczeniem 



 
 

 
 

18. Liczba uczestników w projekcie jest ograniczona. 
19. Uczestnicy samodzielnie pokrywają ewentualne koszty podróży do Siechnic. 
 
II. ZASADY KWALIFIKACJI UCZESTNIKÓW  

1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest udział w castingu 8 października 2022 r. ok g. 
15:00 w Centrum Kultury w Siechnicach- Klub Relaks. 

2. Na casting należy zgłosić się mailowo lub telefonicznie. Zgłoszenia mailowo na adres 
biuro@dzwiekodzielo.pl lub telefonicznie tel. 506-615-700. W tytule maila proszę wpi-
sać: Casting oraz imię i nazwisko. Zgłoszenia na casting przyjmujemy do 5 października 
2022r. 

3. Organizator po przeprowadzeniu przesłuchań zgłoszonych uczestników poinformuje o 
wynikach kwalifikacji uczestników w drodze korespondencji e-mail, telefonicznie i oso-
biście na castingu. 

4. Wszelkie niezbędne informacje szczegółowe dotyczące organizacji i harmonogramu 
warsztatów w ramach projektu dostępne są na stronie http://www.kultura-siech-
nice.pl/projekt-cieplo/, dodatkowo zostaną przekazane uczestnikom zakwalifikowa-
nym do projektu w trybie roboczym ustalonym przez Organizatora.  

 
III. OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:  

1. Uczestnicy projektu biorą udział w warsztatach i próbach zespołów, utworzonych                      
w zależności od umiejętności i potrzeb Organizatora.  

2. W celu zapewnienia możliwie najlepszego przygotowania do koncertu, o którym 
mowa w pkt I. 5 uczestnicy projektu zobowiązują się do uczestnictwa we wszystkich 
zaproponowanych przez Organizatora warsztatach i próbach.  

3. W przypadku organizacji koncertu, o którym mowa w pkt I. 5 udział Uczestników w 
koncercie jest nieodpłatny.  

4. Uczestnik ma prawo zrezygnować w każdym momencie z dalszego udziału w projekcie 
informując Organizatora o powodach. W przypadku nie uzasadnionej rezygnacji 
uczestnik zwraca ewentualne koszty przygotowania innego uczestnika do koncertu fi-
nałowego, jeśli zaistnieje potrzeba, aby przygotować nowego uczestnika. 

5. Organizator ma prawo wykreślić Uczestnika z listy uczestników jeśli: a. Uczestnik nie 
uczestniczy w próbach przez okres dłuższy niż 2 razy b. Uczestnik swoją postawą unie-
możliwia kontynuowanie projektu, w szczególności w sposób rażący przeszkadza in-
nym uczestnikom, bądź prowadzącemu próby c. Uczestnik nie rozwija swoich umie-
jętności, co obniża poziom artystyczny całej grupy 

 
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
1. Poprzez pisemny podpis pod Kartą uczestnictwa uczestnik, wyraża akceptację posta-

nowień Regulaminu oraz zgodę na przestrzeganie jego postanowień.  
2. Podpisując kartę zgłoszenia, uczestnik jednocześnie potwierdza, iż wyraża zgodę na 

przetwarzanie swoich danych osobowych. 
3. Uczestnicy projektu, podpisuje zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści jak 

poniżej:  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora i 
mecenasa projektu tj: Centrum Kultury w Siechnicach, ul. Fabryczna 15,55 -011 



 
 

 
 

Siechnice, NIP 9120013872 i PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie, Bu-
dynek Skylight, XII p. przy ul. Złotej 59, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla 
m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Są-
dowego pod numerem KRS 0000013479, NIP 6420000642niezbędnych do 
udziału w tychże Warsztatach, próbach i koncercie finałowym i oświadczam, że 
zostałem poinformowany, iż:  
1)administratorami danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu jest 
Centrum Kultury w Siechnicach i PGE Energia Ciepła S.A z siedzibą w Warszawie. 
2)wyżej wymienione dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie do celów 
związanych z organizacją projektu „Ciepłe myśli -Ciepłe dźwięki” i  będą udo-
stępniane podmiotom upoważnionym, które świadczą na rzecz Administratorów 
usługi wsparcia informatycznego, ewentualnego doradztwa prawnego. Dane 
mogą być również przekazane uprawnionym organom kontrolnym.  
3)posiadam prawo dostępu do treści wyżej wymienionych danych osobowych 
oraz ich poprawienia, przenoszenia oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie da-
nych osobowych, które można zrealizować poprzez kontakt osobisty, listowny 
oraz mailowy z Administratorami . Cofniecie zgody nie wpływa na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofa-
niem.  
4)podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równo-
znaczna z brakiem możliwości ubiegania się o udział w projekcie „Ciepłe myśli -
Ciepłe dźwięki”.  
5) w sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować 
się z Inspektorem Ochrony Danych na adres email: ido@kultura-siechnice.pl, 
bądź pisemnie na adres Centrum Kultury w Siechnicach i 
iod.pgeec@gkpge.pl, bądź pisemnie na adres naszej siedziby PGE Energia Ciepła 
S.A. z siedzibą w Warszawie, Budynek Skylight, XII p. przy ul. Złotej 59. 
6) Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynaro-
dowych. 
7) Dane nie będą poddane profilowaniu. 
8) Dane zostaną trwale usunięte po zakończeniu realizacji celu dla których zo-
stały zebrana oraz po zakończonym okresie obowiązkowej archiwizacji.  

3. Regulamin może być w każdym czasie zmieniony bądź odwołany w części lub w całości 
przez organizatora bez podania przyczyn.  
4. Informacje o projekcie można uzyskać na stronie internetowej http://www.kultura-siech-
nice.pl/projekt-cieplo/,  wysyłając e-maila z zapytaniem na adres sekretariat@kultura-siech-
nice.pl 
 
 


