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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 stałych 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.
II. ZASADY ORGANIZACYJNE / ZAPISY

1. Zapisy na 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 program prowadzącego. Podczas zajęć 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.

III. KORZYSTANIE Z SAL WARSZTATOWYCH

1. Sale warsztatowe wyposażone są w odpowiedni sprzęt tj. materiały, narzędzia, instrumenty
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niezbędne do prowadzenia zajęć. W przypadku, gdy program zajęć to przewiduje dopuszcza się
przynoszenie materiałów własnych.
Powstałe podczas zajęć prace przechodzą na własność uczestnika, z wyjątkiem prac wytypowanych
przez prowadzącego wystawy, konkursy, itp.
Uczestnicy są zobowiązani do nie wynoszenia sprzętu, materiałów, narzędzi, elementów
wyposażenia sal warsztatowych, będących własnością Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury
poza siedzibę instytucji.
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.
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 opłaty w kasie lub za pomocą strony bilety24.pl.
2. Zasady sprzedaży biletów przez stronę internetową Organizatora określa Regulamin serwisu
internetowego bilety24 (www.bilety24.pl).
3. Opłaty za zajęcia przyjmowane są z góry za dany okres; należy ich dokonać najpóźniej w dniu
poprzedzającym pierwsze zajęcia.
4. Dokonując opłaty uczestnik rezerwuje miejsce w grupie, ma zapewnioną opiekę prowadzącego oraz
niezbędne materiały.
5. Wykluczamy zwroty wniesionych opłat za zajęcia z powodu rezygnacji lub nieobecności
uczestnika – dotyczy to również nieobecności usprawiedliwionych.
6. Uczestnicy, którzy nie opłacili warsztatów, nie mogą uczestniczyć w zajęciach.
7. Prowadzący zajęcia w żadnym przypadku nie są upoważnieni do przyjmowania jakichkolwiek opłat
od uczestników.
8. Przed wejściem na zajęcia uczestnik może zostać poproszony o przedstawienie dowodu wpłaty.
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 wyjątkowych sytuacjach Organizator dopuszcza ubieganie się o zmniejszenie /zwolnienie z opłaty
za zajęcia, na podstawie wniosku skierowanego do dyrekcji WOAK.
4. W przypadku nieobecności prowadzącego zajęcia prowadzone są w zastępstwie lub odrabiane
w ustalonym z uczestnikami terminie – w miesiącu, którego nieobecność dotyczy.
5. W przypadku ponownego zamrożenia zajęć z powodu pandemii COVID nie zwracamy kosztów
niezrealizowanych zajęć. Przewidywana jest ich kontynuacja po zniesieniu obostrzeń lub w formie
on-line.
VI. ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
1. Uczestnictwo w warsztatach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne i wielokrotne
wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku osób uczestniczących, w materiałach audiowizualnych, audio i fotograficznych lub ich fragmentach („Materiały”), na portalach
społecznościowych Ośrodka (facebook, youtube, instagram, itp.) oraz na stronie internetowej
www.woak.torun.pl. Zgoda niniejsza obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie,
obróbkę, powielanie oraz rozpowszechnianie Materiałów lub ich fragmentów za pośrednictwem
dowolnej techniki i metody przez WOAK.
2. Informujemy o przysługującym każdemu uczestnikowi prawie dostępu do swoich danych
osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawie do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeśli są
błędne lub nieaktualne, a także prawie do wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia jeśli zostały
zebrane z naruszeniem ustawy albo gdy są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
poprzez dostarczenie takiego pisemnego żądania bezpośrednio Wojewódzkiemu Ośrodkowi
Animacji Kultury w Toruniu.

