
Regulamin uczestnictwa
w grupach artystycznych w Trele Morele Punkt Kultury

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, okresla zasady uczestnictwa w zajeciacc i grupacc artystycznycc pro-
wadzonycc w Trele Morele Punkt Kultury (dalej „TM Punkt Kultury”).

II. SŁOWNICZEK
Użyte w Regulaminie okreslenia oznaczaj̨:
Cennik – aktualne ceny (brutto) zaję i uczestnictwa w grupacc artystycznycc prowadzonycc w TM Punkt Kultury; 
Grupa artystyczna – grupa, w ktorej uczestnictwo jest uzależnione od zakwalifikowania przez Instruktora na podstawie
przesłuccania;
Instruktor – osoba prowadz̨ca zajecia i grupy artystyczne w TM Punkt Kultury;
Karta zgłoszeniowa – zgłoszenie Uczestnika, a w przypadku osoby małoletniej jej przedstawiciela ustawowego działaja-
̨cego w jej imieniu, zawieraj̨ce dane osobowe, stanowįca Zał̨cznik Nr r do Regulaminu;
Oferta – lista aktualnie oferowanycc zaję i grup artystycznycc, z wyszczegolnieniem: dni, godzin, czasu trwania i rodza-
ju zaję, Instruktorow oraz docelowej grupy wiekowej;
Uczestnik – osoba bior̨ca udział w zajeciacc lub grupacc artystycznycc, opłaconycc
i prowadzonycc w TM Punkt Kultury;
Projekty artystyczne – koncerty, spektakle, okazjonalne wydarzenia organizowane przez Trele Morele Punkt Kultury;
Sala – pomieszczenie, w ktorym odbywaj̨ się zajecia;
Strona internetowa TM Punkt Kultury – strona internetowa pod adresem www.trelemorelepunktkultury.pl;
Warsztaty- okazjonalne warsztaty organizowane przez Trele Morele Punkt Kultury;
Zajecia – zajecia stałe prowadzone w TM Punkt Kultury; 

III. ZAJECIA, GRUPY ARTYSTYCZNE I WARUNKI UCZESTNICTWA 
1. TM Punkt Kultury pracuje w tzw. trybie szkolnym, tj. od wrzesnia do czerwca. Co do zasady zajecia odbywaja
się w dniach, w ktorych dzieci i młodziez uczeszczaja do szkoły. W przypadku ferii i innych dni wolnych nie ma
zajeć stałych, organizowane sa wtedy warsztaty i projekty artystyczne, dostepne rowniez dla uczestnikow zajeć
stałych. Opłata za cały rok edukacyjny jest stała i została podzielona na 10 rownych miesiecznych rat (bez
wzgledu na ilosć zajeć przypadajacych w danym miesiacu) płatne w trybie miesiecznym do kazdego 1 - go dnia
miesiaca. Opłata jednorazowa, zgodna z cennikiem zajeć, przeznaczona jest dla uczestnikow, bioracych udział 
w zajeciach po raz pierwszy.
2. Uczestnictwo w zajeciacc, grupacc artystycznycc oraz warsztatacc prowadzonyccw TM Punkt Kultury jest dobrowol-
ne. Decyzja o uczestniczeniu w zajeciacc organizowanycc przez TM Punkt Kultury jest rownoznaczna z przyjeciem do
wiadomosci, zaakceptowaniem i zobowįzaniem sie do przestrzegania Regulaminu. Uczestnik, a w przypadku osoby
małoletniej jej przedstawiciel ustawowy, potwierdza zapoznanie sie z Regulaminem w Karcie zgłoszeniowej. Regulamin
jest dostepny na stronie internetowej www.trelemorelepunktkultury.pl .
3. Warunkiem uczestnictwa w Zajeciacc jest zgłoszenie sie poprzez wypełnienie Karty zgłoszeniowej i przekazanie jej
przedstawicielowi TM Punkt Kultury.
4. Prawo do udziału w Zajeciach maja jedynie osoby, ktore wniosły opłate zgodnie z obowiazujacym Cennikiem 
i Regulaminem. Osoby małoletnie, ktore nie maja opłaconych Zajeć, pozostaja na terenie TM Punkt Kultury do
momentu pojawienia sie ich przedstawiciela ustawowego, ale nie uczestnicza w zajeciach. 
W sali podczas zajeć moga przebywać jedynie Uczestnicy.
5. TM Punkt Kultury ma prawo do wykluczenia z zaję osoby, ktorej zaccowanie zakłoca przebieg zaję lub jest w inny
sposob niestosowne, bez zwrotu wpłaconycc przez Uczestnika pieniedzy za te zajecia. Niepełnoletni Uczestnicy zaję
zostaj̨ wykluczeni z udziału w zajeciacc, ale pozostaj̨ na terenie TM Punkt Kultury do momentu pojawienia sie icc
przedstawiciela ustawowego.
6. W projektach artystycznych (koncerty, spektakle) biora udział wyłacznie Uczestnicy zaproszani przez instruk-
torow (decyduje poziom przygotowania Uczestnika).

IV. BEZPIECZEŃSTWO
r.  Osoby  przebywaj̨ce  na  terenie  TM  Punkt  Kultury  zobowįzane  s̨ do:  przestrzegania  przepisow  BHP  
i Ppoż., zaccowania czystosci, poszanowania mienia i innycc osob.
2. Osoby oczekuj̨ce na zajecia przebywaj̨ w miejscacc do tego przeznaczonycc,nie zakłocaj̨c porz̨dku. 
W przypadku małoletnicc  Uczestnikow za ocene zdolnosci  do uczestniczenia  w zajecia  odpowiedzialnos̨ ponosz̨
przedstawiciele ustawowi.
3. Uczestnik (a w przypadku osoby małoletniej jej przedstawiciel ustawowy) jest zobowįzanydo poinformowania Instruk-
tora o wszelkicc kontuzjacc, ccorobacc i urazacc.
4. Zabrania sie przebywania w salacc TM Punkt Kultury bez wiedzy i zgody Instruktora. TM Punkt Kultury nie ponosi od-
powiedzialnosci za mienie Uczestnikow zaję pozostawione bez opieki.



5. Finansow̨ odpowiedzialnos̨ za usuniecie szkod poczynionycc przez Uczestnika zaję ponosi Uczestnik, a w przy -
padku osoby małoletniej jej przedstawiciel ustawowy.

V. SPRAWY ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE ZAJEC
r. Liczba osob na zajeciacc jest ograniczona. W niektorycc przypadkacc udział w zajeciacc, grupie artystycznej czy
warsztatacc jest uzależniony od wyniku przesłuccania wstepnego.
2. W przypadku zgromadzenia danej grupy, lista zostanie zamknieta, a osoby, ktore opłaciły udział w danycc zajeciacc
po zamknieciu listy, otrzymaj̨ zwrot pieniedzy lub zostan̨ zapisane na inne zajecia, o ile wyraż̨ na to zgode.
3. TM Punkt Kultury zastrzega sobie prawo do likwidacji lub poł̨czenia zaję w przypadku, gdy liczba Uczestnikow jest
niewystarczaj̨ca. W takim przypadku zajecia bed̨ ł̨czone z maksymalnym uwzglednieniem tematyki zaję, dnia
i godziny oraz Instruktora.
4. TM Punkt Kultury w przypadku: likwidacji zaję lub poł̨czenia zaję, w wyniku ktorego zmianie ulega dzien, godzina
lub Instruktor prowadz̨cy zajecia, zobowįzuje sie do przeniesienia niewykorzystanej płatnosci wniesionej przez Uczest-
nika na inne zajecia lub zwrotu płatnosci.
5. W przypadku niedyspozycji Instruktora TM Punkt Kultury zastrzega sobie prawo do wyznaczenia odpowiedniego za-
stepstwa.
6. TM Punkt Kultury zastrzega sobie prawo do odwołania zaję. Zostan̨ one zrealizowane w innym terminie ustalonym 
z Uczestnikami obecnymi na pierwszycc zajeciacc odbywaj̨cycc sie po odwołanycc. W przypadku nieodrobienia zaję
kwota opłaty za te zajecia zostaje zaliczona na poczet innycc zaję lub zwrocona.
7.  O  odwołaniu  zaję oraz  wyznaczonycc  datacc  icc  odrabiania  TM  Punkt  Kultury  poinformuje  Uczestniko w  na
Facebook’u TM Punkt Kultury, e-mailem, a jeżeli odwołanie nastepuje póniej niż 2 dni przed zajeciami rownież w formie
SMSa na telefon podany w Karcie zgłoszeniowej do kontaktu.

VI. SYSTEM PŁATNOŚCI
r. Opłat za Zajecia można dokoną w formie miesiecznycc lub jednorazowycc (przy zgłoszeniu uczestnika prosimy o de-
klaracje formy rozliczenia – bedzie ona obowįzywała do konca sezonu):
- przelewu na konto: 
Numer: 34 r050 r025 r000 0092 3898 6898 
Nazwa banku: Bank ING Bank Śl̨ski  
Nazwa odbiorcy: Trele Morele Punkt Kultury
W tytule przelewu należy podą imię i nazwisko Uczestnika oraz nazwe zaję i miesįc, ktorego płatnos̨ dotyczy. 
- gotowk̨ u uprawnionego do tego przedstawiciela TM Punkt Kultury.
2. Wniesienie opłaty upoważnia do udziału w zajeciacc jedynie osobe, ktorej imie i nazwisko zostało wskazane w tytule
przelewu.

3. TM Punkt Kultury zastrzega sobie możliwos̨ zmiany Cennika z pocz̨tkiem każdego nowego semestru i zobowįzuje
sie poinformową o tym Uczestnikow, a także umiescić informacje o zmianie na stronie internetowej TM Punkt Kultury.
4. TM Punkt Kultury wystawia faktury w cįgu r4 dni od daty dokonania płatnosci (na życzenie uczestnika). Osoba zain-
teresowana powinna zgłosić do Instruktora ccę otrzymania faktury, podaj̨c imie i nazwisko Uczestnika, dane do faktury
(wraz z numerem NIP, jesli faktura ma by̨ wystawiona na firme), jakicc zaję dotyczy. 
5. W przypadku zaległosci w płatnosciach za zajecia Instruktor ma prawo poprosić Uczestnika o opuszczenie za-
jeć z zastrzezeniem sytuacji z ktorej Uczestnik jest osoba niepełnoletnia zgodnie z zasadami opisanymi w par.
III/5.
6. Wszelkie zwroty płatnosci za zajecia dokonywane s̨ zgodnie z Regulaminem na numer raccunku bankowego, z kto-
rego dokonano płatnosci, nie póniej niż r4 dni od dnia zaistnienia obowįzku zwrotu.

VII. OCHRONA WIZERUNKU ORAZ WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ TM Punkt Kultury
r. Zabrania sie wykorzystywania materiałow przekazywanycc na zajeciacc i dostepnycc na Stronie internetowej/face -
boo- k’u bez pisemnej zgody uprawnionego do tego przedstawiciela TM Punkt Kultury.
2. Zabrania sie filmowania, nagrywania i fotografowania zaję bez zgody Instruktora.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
r. Osoby, ktore nie przestrzegaj̨ Regulaminu mog̨ zostą skreslone z listy Uczestnikow.
2. TM Punkt Kultury zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku: 
- zmiany przepisow prawa maj̨cycc wpływ na organizacje zaję, 
- zmiany miejsca odbywania sie zaję, 
- zmiany sposobu płatnosci za zajecia.
3. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem bed̨ rozstrzygane zgodnie z powszeccnie obowįzuj̨cymi przepi-
sami prawa.
4. Trele Morele Punkt Kultury jest zastrzeżonym znakiem towarowym.



IX. TRELE MORELE Punkt Kultury - Informacje o przetwarzaniu danych

Wypełniając obowiązki  wynikające z  obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych os-

obowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobod-

nego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), pragniemy przekazać

Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych.

 

1. Administratorem Pani/a danych osobowycc zbieranycc na użytek TRELE MORELE Punkt Kultury jest

Centrum Artystyczne THE VOICE, Tomasz Krupa z siedzib̨ : 02-796 Warszawa, ul. Relaksowa 37/33.

2. W sprawacc zwįzanycc z Pani/a danymi prosze kontaktową sie z powołanym w tym celu Adminis-

tratorem Danycc: Grzegorz Pocl, e-mail: kontakt@trelemorelepunktkultury.pl

3. Dane bed̨  przetwarzane  w  celu  mailowego  lub  telefonicznego  kontaktu  z  Panem/nį  

zwįzanego z działalnoscį TRELE MORELE Punkt Kultury na podstawie podpisanego przez Pana/nį

Regulaminu Zaję.

4. Dane by̨  udostepniane  pracownikowi  recepcji  w  celu  prawidłowej  realizacji  usług  okreslonycc  

w regulaminie  (tylko jeżeli  ma zastosowanie,  inaczej  jest  to dozwolone tylko na podstawie odrebnie

wyrażonej zgody)

5. Dane mag̨ by̨ przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji miedzynarodowej.

Administrator informuje, że w tym celu zostały zastosowane zabezpieczenia (klauzula poufnosci), w celu

uzyskania  kopii  Danycc  prosze  kontaktową  sie  z  Inspektorem  Occrony  Danycc.

6. Dane bed̨ przeccowywane przez okres trzecc miesiecy od ukonczenia przez Centrum Artystyczne

THE  VOICE  swiadczenia  usług  na  rzecz  Pana/i  lub  osob  objetycc  przez  Pana/į  opiek̨  prawn̨

wskazanycc w karcie uczestnika zaję.

 7. Ma Pan/i prawo dostepu do swoicc danycc osobowycc, icc sprostowania, usuniecia lub ograniczenia

przetwarzania.

8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia

zgody na przetwarzanie danycc do jej wycofanie. Skorzystanie z prawa cofniecia zgody nie ma wpływu

na przetwarzanie, ktore miało miejsce do momentu wycofania zgody.

9. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danycc (w szczegolnosci cistorii transakcji)

10. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11. Dane gromadzone przez Centrum Artystyczne THE VOICE: Imie i nazwisko uczestnika zaję, Imie 

i nazwisko prawnego opiekuna uczestnika zaję*, numer telefonu uczestnika zaję, numer telefonu jego

opiekuna prawnego*, adres e-mail uczestnika zaję, adres e-mail opiekuna prawnego uczestnika zaję*,

adres zamieszkania uczestnika zaję,  adres zamieszkania opiekuna prawnego uczestnik zaję*, date

urodzenia uczestnika zaję.

* - dotyczy niepełnoletnicc uczestnikow zaję



 


