
 
 

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA ZIMOWYCH WARSZTATÓW PICASSO WOLI 
 

 
I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WARSZTATÓW 
 
1. Forma wypoczynku – ZIMOWE WARSZTATY 
2. Adres: ul. Działdowska 6 
3. Czas trwania wypoczynku - od 7 lutego 2022 r. do 11 lutego 2022 r., godz. 8.30 – 16.30 
  
 
 
II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WARSZTATÓW 

1. Imię i nazwisko dziecka………………………………………………………………….. 

2. Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów)……………………………………………………… 

3. Data urodzenia………………………………………………………………………..……………… 

4. Adres zamieszkania dziecka ……………………………………………………………………….. 

5. Adres zamieszkania rodziców (opiekunów)………………………………….………………….. 

6. Numer telefonu rodziców (opiekunów)………………………………………………………….. 

7. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika , w szczególności o potrzebach wynikających z 

niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

8.  Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika WARSZTATÓW, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie 

(np. na co uczestnik jest uczulony, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach)  

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej na potrzeby niezbędne do zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz.U.2019.0.1781 t.j.) 

 
 

......................................... ................................................................................................... 
Data, podpis rodziców uczestnika wypoczynku 

  
  
 
 



 

O Ś W I A D C Z E N I E RODZICA/OPIEKUNA 

 
1. Zapoznałem się z regulaminem WARSZTATÓW PICASSO WOLI (regulamin dostępny na naszej stronie internetowej  

www.wck-wola.pl). 
2. Zobowiązuję się do poniesienia odpowiedzialności materialnej za szkody wyrządzone przez moje dziecko. 
3. W przypadku drastycznego naruszenia Regulaminu może zostać podjęta decyzja o usunięciu uczestnika z placówki bez 

zwrotu kosztów.  
4. W razie zagrożenia życia dziecka zgadzam*/ nie zgadzam* się na jego leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, 

operacje. 
5. Wyrażam* / nie wyrażam * zgody na samodzielny powrót dziecka do domu.  

Dziecko będzie odbierane przez: (imię i nazwisko oraz seria i nr dowodu osobistego) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….…….. 

 
6.   Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestniczenie w WARSZTATACH i zobowiązuję się do 

zapewnienia jego bezpieczeństwa w drodze pomiędzy domem a miejscem WARSZTATÓW.  
7.    Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka we wszystkich aktywnościach organizowanych w ramach WARSZTATÓW. 
8.    Po zakończeniu zajęć, biorę pełną odpowiedzialność za moje dziecko.   
9. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić) do nieodpłatnego wykorzystania przez Wolskie Centrum 
Kultury wizerunku mojego dziecka, uczestniczącego w ZIMOWYCH WARSZTATACH, na stronie internetowej WCK oraz w 
mediach społecznościowych WCK (FB, Instagram) do celów promujących działalność Wolskiego Centrum Kultury 
(dokumentacja fotograficzna, filmowa).  
10. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić) na kontakt mojego dziecka z narzędziami warsztatowymi 
(m.in. rylce, szkło, dłuta, ciepły wosk). 
 
Podstawa prawna: 

-  Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.0.1781 t.j.)  
- Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2021.0.1062 t.j.). 

 
 
 

......................................................... .............................................................. 
(miejscowość, data)     (podpis matki, ojca lub opiekun prawnego) 

 
 
 
 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników ZIMOWYCH WARSZTATÓW (dalej: „warsztaty”) oraz ich opiekunów prawnych, 
którzy dokonują zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach jest Wolskie Centrum Kultury, przy ul. Obozowej 85 w Warszawie. 
2. Dane osobowe Uczestnika oraz jego opiekunów prawnych, którzy dokonują zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach będą 
przetwarzane przez Administratora zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, zwanym dalej „RODO”,  w następujących 
celach:  
a. zakwalifikowania Uczestnika do warsztatów przez Administratora,  
b. przeprowadzenia, organizacji i koordynacji przez Administratora warsztatów,  
c. poinformowania jego opiekunów prawnych o decyzji Organizatora dotyczącej zakwalifikowania się lub nie, Uczestnika 
warsztatów, jeśli opiekun ten w Karcie kwalifikacyjnej wyraził zgodę na wykorzystanie w tym celu numeru telefonu kontaktowego. 
3. Dane osobowe Uczestnika oraz jego opiekunów prawnych, którzy dokonują zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach, będą 
przetwarzane w oparciu o następujące podstawy prawne:  
a. art. 6 ust. 1 lit b) RODO – „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub 
do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy” – dotyczy danych podanych w celu zapisu oraz 
uczestnictwa w warsztatach; 



b. art. 9 ust. 2 lit a) RODO – „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub 
większej liczbie określonych celów” - dotyczy wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystanie danych dotyczących zdrowia 
Uczestnika warsztatów, 
4. Administrator nie zamierza  przekazywać danych osobowych Uczestników oraz ich opiekunów prawnych innym Odbiorcom 
Danych osobowych.  
5. Dane osobowe Uczestników oraz ich opiekunów prawnych nie będą przesyłane do kraju spoza Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (EOG), czyli do tzw. „państwa trzeciego”.  
6. Dane osobowe Uczestnika oraz jego opiekunów prawnych, którzy dokonują zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach, będą 
przetwarzane od momentu ich podania do 30 dni od zakończenia warsztatów, z zastrzeżeniem, że w przypadku danych, do których 
przetwarzania Administrator jest zobowiązany na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, dane te będą przetwarzane 
w okresie wymaganym przez odpowiednie przepisy.  
7. Opiekunowie prawni posiadają prawo żądania od Administratora: 
a. dostępu do swoich Danych Osobowych,  
b. niezwłocznego sprostowania swoich Danych Osobowych, które są nieprawidłowe, 
c. uzupełnienia niekompletnych Danych Osobowych poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, 
d. niezwłocznego usunięcia swoich Danych Osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć te Dane 
Osobowe (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w art. 17 ust. 3 RODO), 
e. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych dotyczącej przetwarzania numeru telefonu kontaktowego,  
f. ograniczenia przetwarzania swoich Danych Osobowych, 
g. otrzymania swoich Danych Osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 
maszynowego, które dostarczył/dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te Dane Osobowe innemu administratorowi bez 
przeszkód ze strony Administratora, 
h. by Dane Osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi danych osobowych, o ile jest 
to technicznie możliwe. 
8. Opiekun prawny może wnieść skargę do organu nadzorczego, którym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest Urząd Ochrony 
Danych Osobowych  (w skrócie UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli stwierdzi naruszenie jego praw lub wolności spowodowane 
niezgodny z prawem przetwarzaniem danych osobowych. 
9. Dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub realizację uprawnień, prosimy o szukać u naszego 
Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@wck-wola.pl. 
 
Oświadczam, że jako osoba, która została poinformowana o zasadach przetwarzania danych dotyczących mojej osoby oraz osoby, której 
jestem opiekunem prawnym oraz o przysługujących mi lub tej osobie uprawnieniach: 
 
Wyrażam dobrowolną zgodę/nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić) na przetwarzanie danych osobowych dotyczących stanu zdrowia 
dziecka (w szczególności informacji przewlekłych chorób, posiadanych alergii, przyjmowanych leków, przebytych szczepieniach), który 
będzie uczestnikiem warsztatów organizowanych przez Wolskie Centrum Kultury w Warszawie. 
 

 

………………………………………….……………………………..…………… 
 
       data, czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego) 
 
 
 
 

UWAGA: 
Liczba miejsc dla Uczestników WARSZTATÓW jest ograniczona. Pobranie karty nie gwarantuje udziału dziecka w 
WARSZTATACH, decyduje kolejność zgłoszenia się z wypełnioną kartą kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku oraz dokonanie 
wpłaty w wysokości 550 zł. brutto Wypełnioną kartę kwalifikacyjną  można przesłać na adres mailowy 
picassowoli.warsztaty@wck-wola.pl lub złożyć osobiście w Pracowni Plastycznej przy ul. Działdowskiej 6 (u Pani Agnieszki 
Saks) w terminie  do 31.01.2022 r. lub wyczerpania miejsc. 
 
Numer konta do wpłat: bank PEKAO S.A.: 43 1240 2034 1111 0010 6451 8139  
Opłatę za uczestnictwo dziecka w WARSZTATACH należy uiścić w ratach: 
- 100 zł zaliczki – w ciągu 2 dni od zgłoszenia uczestnictwa (nie później niż do 31.01.2022 r.) 
- 450 zł – do dnia 03.02.2022 r. 
 
 
 

mailto:picassowoli.warsztaty@wck-wola.pl


 

 
REGULAMIN ZIMOWYCH WARSZTATÓW 

 
 
1. Organizatorem WARSZTATÓW jest Wolskie Centrum Kultury w Warszawie (dalej: „WCK”), ul. Obozowa 85, 01-425 Warszawa. 
2. Uczestnikami WARSZTATÓW  mogą być dzieci w wieku od 7 do 12 lat. 
3. Zapisy na WARSZTATY odbywają się w Wolskim Centrum Kultury pod adresem picassowoli@wck-wola.pl 
4. Zajęcia w trakcie ZIMOWYCH WARSZTATÓW będą przeprowadzane w Wolskim Centrum Kultury, ul. Działdowska 6. 
5. Udział w ZIMOWYCH WARSZTATACH jest płatny i wynosi 550 zł brutto.  Posiadaczom Karty Warszawiaka lub Karty Dużej Rodziny 

przysługuje zniżka wysokości 5%. Zniżki nie podlegają sumowaniu. 
6. Uczestnik ZIMOWYCH WARSZTATÓW ma prawo do: 

 
• udziału we wszystkich proponowanych zajęciach, 
• zapewnienia mu bezpieczeństwa podczas zajęć i odpoczynku między nimi, 
• zwracania się ze wszystkimi problemami do animatorów Wolskiego Centrum Kultury.  

 
7. Uczestnik ZIMOWYCH WARSZTATÓW zobowiązany jest do: 
 

• przestrzegania regulaminów Wolskiego Centrum Kultury i ZIMOWYCH WARSZTATÓW oraz stosowania się do poleceń 
animatorów Wolskiego Centrum Kultury, 

• przestrzegania wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w 
Polsce, wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora 
Sanitarnego, 

• przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa (m.in. dot. używania specjalistycznych narzędzi warsztatowych), 
• uczestniczenia we wszystkich proponowanych zajęciach, 
• szanowania koleżanek i kolegów, pracowników Wolskiego Centrum Kultury, innych osób, samego siebie i otoczenia, 
• dostarczenia informacji od rodziców/lekarza na temat uczuleń, alergii żywieniowych czy istotnych chorób, 
• zabrania na zajęcia warsztatowe odzieży, która może zostać ubrudzona/uszkodzona (np. stare podkoszulki, fartuchy, obuwie), 
• nieużywania niecenzuralnych słów i przemocy, 
• przestrzegania zakazu samodzielnego oddalania się od grupy, opuszczania terenu. 

 
8. WCK zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności, tj. tzw. siły wyższej (klęski 

żywiołowej, żałoby narodowej, itp.) lub w razie choroby animatora. 
9. Z pracowni oraz sal zajęciowych WCK wolno korzystać wyłącznie w obecności animatora. Korzystanie ze sprzętu, znajdującego się w 

pomieszczeniach bez zgody animatora jest zabronione. 
10. Uczestnicy zajęć zobowiązani są dbać o ład i porządek w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia i przestrzeni do nich 

przylegających (korytarz itp.). 
11. Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone na mieniu WCK. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność 

ponoszą ich prawni opiekunowie. 
12. Animator ponosi odpowiedzialność za nieletniego uczestnika warsztatów tylko w trakcie trwania zajęć. Dzieci, powinny być 

przyprowadzone i odebrane przez rodziców lub opiekuna.  
13. WCK nie ponosi odpowiedzialności materialnej za pieniądze, sprzęt elektroniczny, tel. komórkowe i inne rzeczy wartościowe 

uczestnika. 
14. Nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje następujące konsekwencje: 

 
• upomnienie przez animatorów Wolskiego Centrum Kultury, 
• zakaz udziału w niektórych proponowanych zajęciach, 
• powiadomienie rodziców (opiekunów) o zachowaniu, 
• wykreślenie z listy uczestników  ZIMOWYCH WARSZTATÓW. 

 
15. Decyzje w sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie podejmuje Dyrektor WCK. 
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