
DEKLARACJA UCZESTNICTWA w warsztatach video-art  

        „CZŁOWIEK W ŚWIECIE MUZYKI”  
termin:   05 – 09.07. 2021 

UWAGA! Prosimy wypełnić drukowanymi literami    

Imię i nazwisko uczestnika: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Rok urodzenia: ………………………………………… 

Miejscowość zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail i tel. uczestnika : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail i tel. opiekuna prawnego: …………………………………………………………………………………………………………………………….  
(w przypadku osoby poniżej 18 roku życia) 
 

Regulamin warsztatów video-art „CZŁOWIEK W ŚWIECIE MUZYKI” 

Organizatorem warsztatów jest Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. 
1. Temat warsztatów: "Człowiek w świecie muzyki"- dowolne, artystyczne przedstawienie człowieka w przestrzeni muzycznej 

podparte warstwą dźwiękową opierającą się na wykorzystaniu muzyki klasycznej. Filmy powinny mieścić się w ramach 
czasowych od 2 do 5 min. 

2. Opis warsztatów: zaznajomienie uczestników z podstawami videofilmowania, planów filmowych, kadrowania, sztuki 
operatorskiej, zasadami montażu filmowego. Wykorzystanie technik efektów specjalnych z użyciem green screena. 
Samodzielna realizacja filmów krótkometrażowych od scenariusza, aż po montaż  
z wykorzystaniem otoczenia, makiet i rekwizytów. Filmy realizuje się samodzielnie na bazie własnych pomysłów  
i wizji uczestnika z  pomocą i pod okiem instruktora. Finałem będzie projekcja wszystkich prac w kinie KADR  
w PKZ. Prace indywidualne lub w grupach 2-3 osobowych. 

3. Warsztaty organizowane są w cyklu 5-cio dniowym, w godz. 10:00-14:00 i są bezpłatne.  
- 1 dzień: omówienie tematu, lekcje instruktażowe, teoria filmu oraz zapoznanie się ze sprzętem, 
- 2 dzień: prace nad scenariuszem, scenopis, storyboardy, pierwsze zdjęcia, muzyka, 
- 3 dzień: zdjęcia i wstępny montaż,  
- 4 dzień: montaż finalny, montaż muzyki, 
- 5 dzień: Pokaz filmów w kinie KADR PKZ. 

4. Uczestnicy warsztatów: młodzież w wieku od 14 lat i osoby dorosłe (limit 10 osób), bez objawów chorobowych sugerujących 
infekcję dróg oddechowych (zgodnie z aktualnymi wytycznymi GIS).   

5. Warunkiem udziału w warsztatach jest dostarczenie do Organizatora poprawnie wypełnionej Deklaracji Uczestnictwa w 
terminie do 05.07.2021 r. O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń – data dostarczenia Deklaracji. 

6. Obecność uczestnika jest obowiązkowa przez cały czas trwania warsztatów, łącznie z Pokazem.  
7. Uczestnik zobowiązany jest do zaopatrzenia się w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania  

w przestrzeni publicznej zgodnie z aktualnymi przepisami. 
8. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy uczestników osoby, które nie będą stosowały się do niniejszego 

regulaminu.  
Prawa autorskie: 

9. Uczestnicy/opiekunowie prawni uczestników wyrażają zgodę na utrwalanie (szczególnie w postaci zdjęć i nagrań wideo), 
wykorzystanie i publikację swojego wizerunku za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej w 
globalnej sieci WWW (Internet), mediach społecznościowych oraz w formie drukowanej. 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestnika warsztatów. 
11. Uczestnik/opiekun prawny uczestnika wyraża zgodę na nieodpłatną i nieograniczoną czasowo i terytorialnie publikację filmu 

jego autorstwa w Internecie, nośnikach reklamy zewnętrznej a także w celach związanych z promocją MKM im. Michała 
Spisaka, MF im. Michała Spisaka oraz w pozostałych materiałach dotyczących promocji działalności PKZ oraz działań 
marketingowych i archiwizacyjnych. 

12. Korzystanie z prac filmowych, odbywać się będzie z poszanowaniem praw osobistych autorów, w tym prawa do autorstwa 
pracy oraz prawa do samodzielnej publikacji pracy. 

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.  
 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem warsztatów video-art „CZŁOWIEK W ŚWIECIE MUZYKI”  
i akceptuje jego zapisy.   

 
…………..……………..……………………………………………………………….. 

Data, czytelny podpis uczestnika /opiekuna prawnego 
 
 
 
 



OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 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) – dalej 
RODO, informujemy, że:   

1. Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych, będzie Pałac Kultury Zagłębia (PKZ) z siedzibą  
w Dąbrowie Górniczej przy Placu Wolności 1. 

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach i terminach: 
a. w celu zapisu Ciebie, Twojego/pozostającego pod Twoją opieką dziecka na warsztaty video-art „CZŁOWIEK  

W ŚWIECIE MUZYKI” w PKZ, niezbędne będą dane: imię i nazwisko, rok urodzenia, miejscowość zamieszkania,  
e-mail i nr telefonu Twój lub opiekuna prawnego; dane będą u nas przetwarzane od daty ich podania do 
30.09.2021, następnie dane będą archiwizowane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat; 

b. w celu kontaktu z Tobą/opiekunem prawnym będziemy przetwarzać dane w postaci e-mail i nr tel.; dane będą u 
nas przetwarzane od daty ich podania do 30.09.2021, następnie dane będą archiwizowane w archiwum 
zakładowym przed okres 5 lat; 

c. w celach promocji działalności PKZ, upowszechniania kultury oraz działań marketingowych będziemy 
dokumentować organizowane przez nas wydarzenia w postaci zapisu obrazu lub dźwięku (np. foto, audio, video). 
Wizerunek uczestników może znaleźć się w ww. dokumentacji. Wizerunek uczestników może być wykorzystany 
za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej w globalnej sieci WWW (internet), 
mediach społecznościowych oraz w formie drukowanej. Wizerunek będzie przetwarzany na podstawie zgody 
wyrażonej w formularzu. Zgoda obowiązuje do czasu jej wycofania, nieodpłatnie i bez ograniczeń podmiotowych 
i przedmiotowych. 

3. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przez Ciebie 
danych osobowych. Przestaniemy przetwarzać podane przez Ciebie dane w tych celach, chyba, że będziemy  
w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które 
są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego 
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

4. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Twojego dziecka  
w postaci wizerunku. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania tych danych.  

5. Twoje dane nie będą ujawniane innym podmiotom. W wyjątkowych sytuacjach wgląd w dane mogą mieć firmy 
z nami współpracujące: np. kancelaria prawna. 

6. Zgodnie z RODO przysługuje Ci: 
a. Prawo dostępu do podanych danych; 
b. Prawo do sprostowania (poprawiania) podanych danych; 
c. Prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania; 
d. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
e. Prawo do przenoszenia danych; 
f. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO). 

7. Informujemy, że podane przez Ciebie dane nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji w sposób 
zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania.                                                                                                                 

8. Podanie danych w postaci imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania uczestnika oraz  
nr telefonu rodzica lub opiekuna jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości 
uczestnictwa w warsztatach.         

Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich/Twojego dziecka danych osobowych, podanych w formularzu, przez 
Pałac Kultury Zagłębia w celu realizacji zajęć organizowanych w ramach warsztatów video-art „Człowiek w świecie 
muzyki”. 

        Tak □         Nie □                           …………..………………………………………………………...............   

                                                                                                                      Data, czytelny podpis uczestnika / opiekuna prawnego  
 
Czy wyrażasz zgodę na wykorzystanie wizerunku Twojego/Twojego dziecka (zdjęcia grupowe, materiały filmowe) 
przez Pałac Kultury Zagłębia, w celu promocji działalności, upowszechniania kultury, a także działań marketingowych 
PKZ?  
         Tak □  Nie □                          ………………………………………………………………………...........  

                                                                                                                                                Data, czytelny podpis uczestnika / opiekuna prawnego  


