
REGULAMIN WARSZTATÓW „ROLLERCOASTER. KOLEKCJONERZY WRAŻEŃ”  
OŚRODKA DOKUMETACJI SZTUKI TADEUSZA KANTORA CRICOTEKA  

 
I. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA WARSZTATÓW 

1. Organizatorem warsztatów jest Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza 
Kantora CRICOTEKA. (dalej zwany: Organizatorem lub Cricoteką). 

2. Warsztaty realizowane będą w ramach projektu Rollercoaster. 
Kolekcjonerzy wrażeń – program edukacyjny” współorganizowanego 
przez Instytut Muzyki i Tańca w ramach Programu Myśl w ruchu 2019. 

3. Warsztaty odbywają się w siedzibie Ośrodka Dokumentacji Sztuki 
Tadeusza Kantora CRICOTEKA (ul. Nadwiślańska 2-4, Kraków) oraz 
studiu Krakowskiego Teatru Tańca (ul. Grzegórzecka 69, Kraków). 

4. Warsztaty będą odbywać się według następującego harmonogramu: 
a) blok taneczny 

a. zajęcia będą odbywać się w grupach: seniorzy i seniorki 
w godzinach 10:00-13:00, licealiści i licealistki w godzinach 
16:00-19:00 

b. harmonogram zajęć: 
3.09. 
10.09. 
17.09. 
24.09. 
01.10. 

c. zajęcia zakończą się pokazem końcowym, którego 
przygotowania dla obu grup będą odbywać się w dniach 4-9.11. 
w godzinach 16:00-20:00, 
d. pokaz końcowy odbędzie się 11.11. o godzinie 17:00 w budynku 
Cricoteki, 

b) blok krytyczny (dokładne terminy zajęć zostaną opublikowane we 
wrześniu 2019) 

c) blok dokumentacyjny (dokładne terminy zajęć zostaną opublikowane 
we wrześniu 2019). 
 

  
II. WARUNKI UCZESTNICTWA W WARSZTATACH 

1. Warsztaty skierowane są do licealistów oraz seniorów. 
2.  Licealiści, którzy nie ukończyli 18. roku życia mogą wziąć udział w 

warsztatach, jeśli ich rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na 
ich uczestnictwo, dowodem czego jest podpisanie i dostarczenie do 
Cricoteki przez rodzica lub opiekuna prawnego przed rozpoczęciem 
warsztatów oświadczenia o zgodzie na udział swojego syna/córki w 
warsztatach.  

3. Zgłaszający się do udziału w warsztatach lub jego rodzic lub opiekun 
prawny potwierdza tym samym  obecność swoją lub swojego syna/córki 
na wszystkich zajęciach realizowanych w ramach danego bloku oraz 
dyspozycyjność w całym czasie ich trwania. Nie jest możliwe 
uczestnictwo w części zajęć w ramach bloku (np. w jednym wybranym 
dniu zajęć). Istnieje możliwość wyboru jednego lub kilku bloków 
warsztatowych. 

4. Udział w warsztatach jest bezpłatny.  
5. Zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są za pośrednictwem formularza 

zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.cricoteka.pl lub w Centrach 
Aktywności Seniora i szkołach partnerskich do dnia 20 sierpnia 2019. Osoby 
zakwalifikowane do uczestnictwa w warsztatach lub ich rodzice lub 



opiekunowie prawni zobowiązani są ponadto przed rozpoczęciem 
warsztatów dostarczyć Organizatorowi pisemne oświadczenia o zgodzie na 
wykorzystywanie wizerunku, przetwarzanie danych osobowych oraz o 
akceptacji postanowień regulaminu. Wzory oświadczeń można pobrać wraz 
formularzami zgłoszeniowymi. Rodzice lub opiekunowie osób niepełnoletnich 
dostarczają ponadto oświadczenie o zgodzie na uczestnictwo syna/córki w 
warsztatach.  
6. Ilość miejsc na warsztatach jest ograniczona, o przyjęciu na warsztaty 

decyduje kolejność zgłoszeń. 
7.  Cricoteka do dnia 22 sierpnia powiadomi zgłaszającego, czy 

zakwalifikował się do wzięcia udziału w warsztatach.  
8. W przypadku braku wystarczającej liczby uczestników warsztatów, 

organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przedłużenia okresu naboru 
uczestników warsztatów, ich odwołania bądź zorganizowania w innym 
terminie. O zaistniałej sytuacji Cricoteka powiadomi wszystkich 
zgłaszających chęć udziału w warsztatach drogą mailową. 

9. W przypadku dużej liczby zgłoszeń i niezakwalifikowania wszystkich 
kandydatów na listę uczestników warsztatów Cricoteka sporządzi 
rezerwową listę uczestników, którzy zostaną o tym fakcie powiadomieni 
drogą mailową. Cricoteka zastrzega sobie prawo wyboru Uczestników 
z listy rezerwowej. 

10. Rezygnacja z uczestnictwa w warsztatach jest możliwa najpóźniej 
do trzech dni przed rozpoczęciem warsztatów. Rezygnacja z udziału 
w warsztatach będzie przyjmowana mailowo lub telefonicznie. 

11. Organizator nie gwarantuje zakwaterowania ani wyżywienia uczestnikom 
warsztatów. 

12.  Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie 
warsztatów. 

13. W przypadku, gdyby warsztaty nie odbyły się z powodów losowych, 
niezależnych od organizatorów, uczestnicy zostaną powiadomieni o tym 
fakcie drogą mailową.  

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez 
uczestnika innemu uczestnikowi warsztatów. Koszty takich szkód 
pokrywa uczestnik lub rodzic lub opiekun prawny uczestnika. . 

15.  Organizator ma prawo do wykluczenia z warsztatów osób, 
które zakłócają ich przebieg lub zachowują się niestosownie. 
 

 
III. PRAWA DO ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ 

1.  Filmowanie oraz fotografowanie podczas warsztatów możliwe jest tylko 
za zgodą prowadzącego. Organizatorzy zabraniają uczestnikom 
rejestracji zajęć warsztatowych (nagrań i zdjęć) oraz ich publikacji, 
bez uprzedniej zgody prowadzącego warsztaty oraz pozostałych 
członków grupy uczestniczących w warsztatach. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestracji foto/video 
warsztatów oraz publicznego pokazu do celów archiwalnych 
i promocyjnych. Akceptując niniejszy regulamin uczestnicy warsztatów 
wyrażają zgodę i udzielają nieodpłatnie niewyłącznej licencji na rzecz 
organizatorów na korzystanie z praw do artystycznych wykonań 
powstałych podczas warsztatów z prawem udzielania dalszych licencji 
osobom trzecim, w zakresie określonym poniżej: 

3. Licencja, o której mowa w pkt. 2 obejmuje następujące pola eksploatacji: 
• utrwalenie za pomocą zapisu obrazu i dźwięku w formie 

analogowej i cyfrowej; 



• zwielokrotnienie utrwalonego artystycznego wykonania 
za pomocą analogowego i cyfrowego zapisu; 

• wprowadzenie do obrotu (we wszystkich możliwych 
formach) egzemplarzy, na których utrwalono artystyczne 
wykonanie, użyczenia oraz najem egzemplarzy, na których 
artystyczne wykonanie utrwalono; 

• rozpowszechnianie artystycznego wykonania w każdy inny 
możliwy sposób, w tym retransmisja występów w radiu i 
telewizji, droga naziemna oraz satelitarna; 

• umieszczenie zapisu artystycznych wykonań na stronach 
internetowych organizatora oraz w mediach 
społecznościowych 

• publiczne odtworzenie; 
•  wykorzystanie artystycznych wykonań lub dowolnych jego 

fragmentów w innym dziele, w szczególności w dziele 
zależnym. 
 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Każdy uczestnik warsztatów jest zobowiązany przestrzegać regulaminu 

warsztatów. 
2. Koszt szkód poczynionych przez uczestnika warsztatów pokrywa 

uczestnik. 
3. Dane osobowe uczestników warsztatów oraz rodziców i opiekunów 

prawnych niepełnoletnich uczestników będą przetwarzane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, w szczególności 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 (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 
2018 r. (Dz.U. z 2018 poz. 1000). Podanie danych osobowych jest 
niezbędne dla realizacji warsztatów przez Cricotekę. Więcej informacji 
o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych znajduje się tutaj. . 

4. Uczestnictwo w warsztatach jest  możliwe po potwierdzeniu, że uczestnik 
zapoznał się z niniejszym regulaminem oraz informacją o przetwarzaniu i 
ochronie danych osobowych.  

5.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 


