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UMOWA
XXI LETNIE WARSZTATY TEATRALNE
BARLINEK 2021
TURNUS ___

12

W DNIACH __________________

30.07.-08.08.2021
24-29.07.2021

2021
Umowa zostaje zawarta, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w dniu _________ w Szczecinie pomiędzy, _______________________ legitymującą/cym się dowodem osobistym (seria, numer)
______________zamieszkałą/łym w, ________________ przy ulicy ___________________________
zwaną/nym dalej Zgłaszającym, a Studiem Teatr Iwona Mirońska-Gargas 70-100 Szczecin,
J. H. Dąbrowskiego 21b/9 zwanym dalej Organizatorem, reprezentowanym przez Iwonę Mirońską-Gargas.
Zgłaszający oświadcza, że jest prawnym opiekunem osoby zgłaszanej na warsztaty, zwanej dalej Uczestnikiem.
Dane Uczestnika znajdują się w Karcie Uczestnictwa, która jest integralną częścią niniejszej umowy.
Imię i nazwisko uczestnika: _______________________
§1
1. Organizator zobowiązuje się do zorganizowania i przeprowadzenia XXI Letnich Warsztatów Teatralnych zgodnie z programem zawartym w karcie informacyjnej lub na stronie
www.studioteatr.pl/barlinek_lato.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość do dokonania zmian personalnych kadry prowadzącej zajęcia
warsztatowe, wynikających z przyczyn od niego niezależnych.
§2

1. Zawarcie umowy następuje po jej podpisaniu.
2. Podpisaną umowę (w dwóch egzemplarzach) należy dostarczyć Organizatorowi do dnia 15. kwietnia
2021 r.
§3
Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Warsztatów w wypadku niewystarczającej ilości chętnych,
nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem Warsztatów.
§4
Aby zostać uczestnikiem warsztatów teatralnych należy dostarczyć na adres Organizatora podpisaną przez
prawnego opiekuna Uczestnika warsztatów umowę, wypełnioną kartę kwalifikacyjną i podpisany przez
Uczestnika warsztatów regulamin.
§5
dziewięćset zł.
1. Opłata za warsztaty wynosi ________ zł. (słownie: tysiąc
__________________________).
Opłatę należy
1900
1380
tysiąc trzysta osiemdziesiąt zł.
wnieść w następujących ratach:
TURNUS 1
I rata do dnia 15. kwietnia 2021 r. w wysokości 380 zł.
II rata do dnia 15. maja 2021 r. w wysokości 500 zł.
III rata do dnia 15 czerwca 2021 r. w wysokości 500 zł.

TURNUS 2
I rata do dnia 15. kwietnia 2021 r. w wysokości 700 zł.
II rata do dnia 15. maja 2021 r. w wysokości 600 zł.
III rata do dnia 15 czerwca 2021 r. w wysokości 600 zł.
Istnieje możliwość zwiększenia ilości rat po uzgodnieniu z Organizatorem warsztatów.

Po otrzymaniu pełnej opłaty Organizator, na prośbę wpłacającego, wystawi fakturę w terminie 14 dni od
daty wpłaty ostatniej raty.
Opłat należy dokonywać na rachunek:
Studio Teatr Iwona Mirońska-Gargas
70-100 Szczecin, ul. J. H. Dąbrowskiego 21b/9
City Bank Handlowy, nr konta: 51 1030 0019 0109 8530 0049 2256
Z DOPISKIEM: BARLINEK LATO, TURNUS 1 LUB 2

§6
Rezygnacja z udziału w warsztatach wymaga formy pisemnej. Uczestnik zobowiązany jest wówczas na swoje
miejsce znaleźć inną osobę. Jeżeli nie, ponosi koszt w wysokości 65% opłat za warsztaty. W wypadku, gdy
rezygnacja nastąpi w terminie krótszym niż 14 dni od rozpoczęcia warsztatów opłata wzrasta do 75% kosztu
warsztatów.
§7
W okresie trwania warsztatów uczestnik jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez uczestnika rzeczy osobistych. Nie odpowiada też za
niedogodności zaistniałe w trakcie trwania warsztatów, które powstały wskutek działania przyczyn od niego
niezależnych, tj. warunki atmosferyczne, decyzje państwowe, strajki oraz inne siły wyższe, a także wyłącza
odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu nieszczęśliwych wypadków czy utraty zdrowia w zakresie przekraczającym kwoty gwarantowane polisą ubezpieczyciela.
§8
Uczestnik warsztatów teatralnych zobowiązuje się brać udział w całym programie wyjazdu, stosować się do
poleceń wychowawców i ratownika, kąpać się w jeziorze wyłącznie pod nadzorem opiekunów i ratownika
w miejscach do tego wyznaczonych, przestrzegać regulaminu ośrodka i pokryć ewentualne szkody zaistniałe
wskutek swojego działania na terenie Barlineckiego Ośrodka Kultury lub w innych miejscach, nie przeszkadzać
innym w wypoczynku, nie palić papierosów, nie pić alkoholu, nie zażywać substancji psychoaktywnych oraz
utrzymywać pokoje w porządku i czystości. W przypadku naruszenia powyższych punktów w skrajnych przypadkach uczestnik może zostać wydalony z warsztatów do domu na koszt rodziców (opiekunów) – bilet PKS
lub samochód (opłata wg ryczałtu za km – stawka ustawowa). W przypadku wydalenia Uczestnika z warsztatów teatralnych, opłata za warsztaty nie jest zwracana.
§9
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory mogą
być rozstrzygane na drodze sądowej.
§10
Organizator Warsztatów ma prawo do wykonywania zdjęć, nagrań audio i wideo uczestników od chwili rozpoczęcia Warsztatów aż do ich zakończenia i wykorzystania zebranego materiału do celów marketingowych
i szkoleniowych.

§11
Podpisując umowę oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Warsztatów.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Dot. Letnich Warsztatów Teatralnych w Barlinku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Studio Teatr Iwona Mirońska-Gargas z siedzibą
w Warszawie przy ulicy J. H. Dąbrowskiego 21b/9, 70-100 Szczecin, tel. 509 435 353; e-mail studio.teatr@wp.pl ,posiadające numer REGON: 810850504 i NIP: 9551149926, zwane dalej Administratorem;
Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W sprawie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można się kontaktować z Administratorem.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z organizowanymi przez Studio Teatr Iwona
Mirońska-Gargas Letnimi Warsztatami Teatralnymi w Barlinku (dalej jako „Warsztaty”) oraz w celach
archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na potrzeby wykazania faktów istotnych prawnie co jest naszym uzasadnionym interesem. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu,
o którym mowa w zdaniu pierwszym jest art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO tj. 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 oraz przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
3. Zgodnie z pkt 2 powyżej przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko
uczestnika Warsztatów, imię i nazwisko opiekuna prawnego (będącego jednocześnie Zgłaszającym)
uczestnika Warsztatów (jeśli znajduje zastosowanie), adres zamieszkania Zgłaszającego, numer telefonu oraz adres email uczestnika i/lub Zgłaszającego, fakt zgłoszenia i uczestnictwa w Warsztatach, informacja o zgodzie na wykorzystanie wizerunku i zapisu pracy uczestnika Warsztatów w formie audio
i/lub wideo oraz fotografii, informacja o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną.
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, o których mowa w pkt 3 powyżej jest dobrowolne,
ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Warsztatach.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Jednocześnie informujemy,
że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do innego Państwa lub do organizacji międzynarodowej.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowani zautomatyzowanych decyzji,
w tym do profilowania.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie trwania, a także przez czas niezbędny dla zabezpieczenia informacji na potrzeby wykazania faktów istotnych prawnie oraz dla celów archiwalnych.

Podpis prawnego Opiekuna Uczestnika

Podpis osoby reprezentującej Organizatora

