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I. PoSTANoWIENIA oGÓLNE

1. Organizatorem zajęć jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu, ul. Szpitalna 8. 
2. Niniejszy dokument określa prawa i obowiązki uczestników zajęć cyklicznych w Wojewódzkim 
Ośrodku Animacji Kultury. Niestosowanie się do jego zapisów będzie skutkować skreśleniem  
z listy uczestników.
3. Aktualna oferta zajęć odbywających się w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury jest 
dostępna na stronie www.woak.torun.pl. 
4. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu zastrzega sobie prawo do wprowadzania 
zmian w Regulaminie o czym poinformuje na stronie www.woak.torun.pl. 
5. Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, a także  
z wyrażeniem zgody na: przetwarzanie danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym do 
realizacji celów statutowych Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu, nieodpłatne 
przeniesienie autorskich i pokrewnych praw majątkowych do utworów powstałych na zajęciach, 
a także na rejestrację i nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika  w celach promocyjnych 
Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu.

II. ZASADY oRGANIZACYJNE / ZAPISY 

1. Zapisy na cykliczne zajęcia w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury odbywają się osobiście 
lub drogą internetową. 
2. Warunkiem udziału w zajęciach jest akceptacja przez uczestnika niniejszego regulaminu, 
jeśli jest pełnoletni, lub opiekuna prawnego poprzez wypełnienie wszystkich pól w formularzu 
zgłoszeniowym, a także wniesienie obowiązującej opłaty. 
3. W zajęciach mogą brać udział tylko osoby zapisane jako uczestnicy. 
4. W przypadku nieuzyskania minimalnej liczby tj. 5 uczestników w zajęciach grupowych, 
organizator zastrzega sobie możliwość rezygnacji. 
5. Na zajęciach realizowany jest wyłącznie program  prowadzącego, zaakceptowany przez 
zastępczynię dyrektora ds. merytorycznych - każdy uczestnik  zobowiązany jest do jego realizacji, 
a także do przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowania oraz wymagań stawianych przez 
prowadzącego. Uczestnicy utrudniający pracę prowadzącemu lub utrudniający korzystanie 
innym z zajęć mogą zostać skreśleni z listy zajęć decyzją prowadzącego.
6. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu odpowiada za bezpieczeństwo uczestnika 
wyłącznie w czasie zajęć. Nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku samowolnego ich 
opuszczenia.
7. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu nie odpowiada za cenne przedmioty 
przyniesione przez uczestnika na zajęcia (typu: aparat fotograficzny, telefon komórkowy, 
pieniądze, biżuteria itp.).
8. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do stosowania obowiązujących w Wojewódzkim Ośrodku 
Animacji Kultury w Toruniu regulaminu BHP i instrukcji p.poż, dostępnych w sekretariacie.
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OŚWIADCZENIE

XXXI KONFRONTACJE AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI 
ARTYSTYCZNEJ REGIONU KATAR’ 2022

FOTOGRAFIA

1. Zapoznałem/am się i akceptuję regulamin XXXI Konfrontacji Amatorskiej Twórczości 
Artystycznej Regionu KATAR w dziedzinie fotografii pod hasłem: Fotogeniczność  organizowanych 
przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu.

2. Oświadczam, że zawarte w zgłoszeniu dane są prawdziwe, a dostarczone fotografie 
wykonałam/łem osobiście i nie naruszają osobistych i majątkowych praw autorskich  
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1191, ze zm.) 

3. Oświadczam, że zgłoszone fotografie nie naruszają prawa do ochrony wizerunku 
przedstawionych na nich osób.

4. Oświadczam, że przekazując prace konkursowe wyrażam zgodę na wykorzystanie ich przez 
Organizatora bez odrębnej płatności w celu promocji idei Konfrontacji Amatorskiej Twórczości 
Artystycznej Regionu w zapisie cyfrowym, druku i reemisji w mediach elektronicznych bez 
ograniczeń czasowych i terytorialnych. Jednocześnie wyrażam zgodę na dokonywanie przez 
Organizatora modyfikacji i opracowań prac. 

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka*  
w zakresie określonym przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 
2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. 
Podanie przez uczestników danych osobowych lub w przypadku osób niepełnoletnich danych 
osobowych rodzica/opiekuna prawnego oraz dziecka jest warunkiem udziału w Konkursie. 
Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego konkursu jest w rozumieniu 
tej samej ustawy Organizator. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na 
przetwarzanie przez Administratora następujących danych: imię, nazwisko, adres, rok urodzenia, 
numer telefonu, e-mail, a w przypadku przyznania nagrody lub wyróżnienia finansowego numeru 
PESEL oraz numer rachunku bankowego.

6. Wyrażam zgodę na wykonywanie zdjęć i nagrywanie filmów podczas uroczystości ogłoszenia 
wyników oraz rozpowszechnianie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka* w publikacjach 
informujących o Konkursie i promujących jego ideę bez ograniczeń czasowych i terytorialnych 
w zapisie cyfrowym, druku i reemisji. Oświadczam, że nie będę zgłaszał jakichkolwiek roszczeń 
z tytułu rozpowszechniania mojego wizerunku w mediach tradycyjnych i elektronicznych,  
w portalach społecznościowych oraz na stronie internetowej www.woak.torun.pl. 



III. KoRZYSTANIE Z SAL WARSZTAToWYCH

1. Wszystkie sale warsztatowe wyposażone są w odpowiedni sprzęt tj. materiały, narzędzia,  
instrumenty niezbędne do prowadzenia zajęć. W przypadku, gdy program zajęć przewiduje 
użycie tworzyw z recyklingu, dopuszcza się przynoszenie materiałów własnych.
2. Powstałe podczas zajęć prace przechodzą na własność uczestnika, z wyjątkiem prac 
wytypowanych przez prowadzącego na wystawę. 
3. Uczestnicy są zobowiązani do nie wynoszenia sprzętu, materiałów, narzędzi, elementów 
wyposażenia sal warsztatowych, będących własnością Wojewódzkiego Ośrodka Animacji 
Kultury poza siedzibę instytucji.
4. Uczestnika zajęć obowiązuje dbałość o mienie Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury 
w Toruniu, szczególnie o wykorzystywane materiały, narzędzia, urządzenia, a także porządek 
na stanowisku pracy. Odpowiedzialność materialną za jakiekolwiek zniszczenia mienia 
Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu, szczególnie wynikające z niewłaściwego 
użytkowania wyposażenia sal warsztatowych, ponosi osoba nieprzestrzegająca zasad ich 
użytkowania. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada prowadzący 
zajęcia. 
5. W czasie reżimu sanitarnego COVID obowiązują dodatkowe obostrzenia szczegółowo 
opisane w osobnym Regulaminie dostępnym do wglądu w sekretariacie.

IV. oPŁATY 

1. Płatności za zajęcia uczestnik dokonuje w formie przelewu lub opłaty w kasie. 
2. Dokonując opłaty uczestnik rezerwuje miejsce w grupie, ma zapewnioną opiekę prowadzącego 
oraz niezbędne materiały. 
3. Wykluczamy zwroty wniesionych opłat za zajęcia z powodu rezygnacji lub nieobecności 
uczestnika – dotyczy to również nieobecności usprawiedliwionych.
4. Uczestnicy, którzy nie uiścili opłaty, nie mogą uczestniczyć w zajęciach. 
5. Prowadzący zajęcia w żadnym przypadku nie są upoważnieni do przyjmowania jakichkolwiek 
opłat od uczestników.
6. Przed wejściem na zajęcia uczestnik może zostać poproszony o przedstawienie dowodu wpłaty. 
7. W przypadku ponownego zamrożenia zajęć z powodu pandemii COVID nie zwracamy 
kosztów niezrealizowanych zajęć. Przewidywana jest ich kontynuacja w formie online.

V. ZWoLNIENIE Z oPŁAT/ oDRABIANIE ZAJĘĆ

1. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu honoruje Kartę Dużej Rodziny. Posiadacze 
takiej karty objęci są 25% zniżką na opłaty za warsztaty, kursy i szkolenia. Zniżka nie łączy się  
z innymi rabatami oraz promocjami.
2. Osoby z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się o zmniejszenie opłaty za zajęcia o 20%  
na podstawie wniosku przesłanego na adres: woak@woak.torun.pl, z załączonym aktualnym 
orzeczeniem o niepełnosprawności.
3. W przypadku nieobecności prowadzącego zajęcia prowadzone są w zastępstwie lub odrabiane 
w ustalonym z uczestnikami terminie  - w miesiącu, którego nieobecność dotyczy.


