UMOWA O UDZIAŁ W LETNICH WARSZTATACH ARTYSTYCZNYCH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W KONINIE
Zawarta w dniu ………………….………..... w Koninie, pomiędzy:
Panem/Panią ……………………………………………………………….., legitymującym/legitymującą się dowodem osobistym nr …………………….……,
zamieszkałym/zamieszkałą w ………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………….,
nr tel: ……………………………………, …….……………..…………..…………., mail: ……….….………………………...…………………….……………………………………,
będącym/będącą opiekunem prawnym dziecka (Uczestnika warsztatów):
Imię i nazwisko dziecka: ………………………………………………….………………..……………………………, data urodzenia …………………………………………,
Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………………..…….……….………………………………..…………………………
a
Młodzieżowym Domem Kultury w Koninie z siedzibą przy ul. Przemysłowej 3d, 62-510 Konin (wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury
prowadzonego przez Prezydenta Miasta Konina pod nr RIK-3, posiadającym nr NIP: 6652989939 i REGON: 302185939),
Zwanym dalej MDK w Koninie lub MDK.
§ 1.
Oświadczenia i zgody (*niepotrzebne skreślić)
1.

Uczestnik warsztatów oświadcza, że jego stan zdrowia umożliwia udział w warsztatach organizowanych przez MDK.
Uwagi co do stanu zdrowia: ……………………………………………………………….………………………………….…………………………………………………………...
Wyrażam zgodę na udzielenie pierwszej pomocy jeżeli taka potrzeba zaistnieje.

2.

Biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo Uczestnika warsztatów w drodze na warsztaty i podczas powrotu do domu.
W związku z tym:
- wyrażam zgodę na samodzielny powrót do domu po warsztatach (dotyczy tylko dzieci, które ukończyły 7 rok życia)*
- upoważniam do odbioru po warsztatach ...........…………….............………….….…………………………………………..… nr tel. …………...………………...
nr i seria Dowodu osobistego …………………………………….*
- dziecko odbierać będzie opiekun prawny*

3.
4.
5.
6.

Wyrażam zgodę na utrwalanie i wykorzystanie wizerunku dziecka w celach związanych ze statutową działalnością MDK, promocją
wydarzeń kulturalnych, w szczególności w formie: zdjęć, nagrań, materiałów zamieszczanych na stronie internetowych, materiałów
prasowych i telewizyjnych.
Wyrażam zgodę * / nie wyrażam zgody *
na przesyłanie mi informacji o działalności i imprezach organizowanych przez MDK drogą mailową.
Wyrażam zgodę * / nie wyrażam zgody *
na przesyłanie mi informacji o działalności i imprezach organizowanych przez MDK w formie wiadomości SMS.
Uczestnik warsztatów oświadcza, że zapoznał się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Młodzieżowy Dom Kultury w
Koninie umieszczonymi na stronie internetowej – http://www.mdkkonin.pl/o-nas/dane-osobowe.
§ 2.
Informacje ogólne

1.
2.

Wszelkie postanowienia niniejszej umowy określające prawa i obowiązki Uczestnika warsztatów dotyczą także praw i obowiązków
Opiekuna prawnego, działającego w imieniu dziecka i będącego stroną niniejszej umowy.
Definicję terminów użytych w niniejszej umowie:

a. Warsztaty – organizowane i prowadzone przez MDK w Koninie warsztaty artystyczno-edukacyjne z zakresu różnych dziedzin
b.
c.

sztuki (muzyki, śpiewu, tańca, teatru, plastyki, recytacji, rytmiki, języka angielskiego) w dniach od 5 lipca 2021 r. do 27 sierpnia
2021 r., w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 16:00.
Uczestnik warsztatów – dziecko w wieku od 6 do 12 lat biorące udział w letnich warsztatach artystycznych organizowanych
przez MDK.
Opiekun prawny – rodzic lub inna osoba będąca prawnym opiekunem dziecka biorącego udział lub chcącego wziąć udział
w warsztatach organizowanych przez MDK w Koninie, która zapoznała się z treścią niniejszej umowy i podpisała ją oraz wniosła
obowiązującą opłatę 130 zł.
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§ 3.
Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszej umowy jest udział Uczestnika we wskazanym poniżej tygodniu warsztatów organizowanych przez MDK
w Koninie, w dniach (zaznaczyć właściwe):
a. od 5 do 9 lipca 2021 r., których cena wynosi 130 zł;
b. od 12 do 16 lipca 2021 r., których cena wynosi 130 zł;
c. od 19 do 23 lipca 2021 r., których cena wynosi 130 zł;
d. od 26 lipca do 30 lipca 2021 r., których cena wynosi 130 zł;
e. od 2 do 6 sierpnia 2021 r., których cena wynosi 130 zł;
f. od 9 do 13 sierpnia 2021 r., których cena wynosi 130 zł;
g. od 16 do 20 sierpnia 2021 r., których cena wynosi 130 zł;
h. od 23 do 27 sierpnia 2021 r., których cena wynosi 130 zł.
§ 4.
Opłata za warsztaty
1.

Opłatę tygodniową za warsztaty (określoną w § 3 lit. a, b, c, d, e, f, g, h umowy) należy uregulować

do ostatniego dnia

roboczego przed tygodniem, w którym rozpoczynają się warsztaty:
a. poprzez wpłaty na konto bankowe MDK – Getin Noble Bank S.A. 68 1560 0013 2310 4333 1000 0001,
z obowiązkowym dopiskiem: imię i nazwisko dziecka, za warsztaty w dniach od ….. do …. …….. 2021 r.,

b. lub w kasie MDK w godzinach 8:30 – 13:30.
2.
3.

Uczestnik warsztatów, który nie wniósł należnej opłaty, nie może brać udziału w warsztatach.
W przypadku nieobecności uczestnika na warsztatach lub rezygnacji z nich, MDK nie zwraca uiszczonej opłaty.
§ 5.
Zapisanie się na warsztaty

1.

Uczestnik warsztatów zapisuje się na warsztaty organizowane przez MDK, poprzez podpisanie niniejszej umowy.

3.

podpisuje Opiekun prawny.
Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest zapoznanie się z treścią i zaakceptowanie postanowień niniejszej umowy oraz podpisanie
oświadczenia w związku z COVID-19.

2. Za dziecko (osobę niepełnoletnią) lub osobę ubezwłasnowolnioną, chcącą uczestniczyć w warsztatach MDK, niniejszą umowę

§ 6.
Okres obowiązywania i zmiana umowy
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od daty jej podpisania do ostatniego dnia ostatniego wskazanego
tygodnia warsztatów w § 3.

1.
2.
3.
4.

§ 7.
Odpowiedzialność za szkody
MDK nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Uczestnika warsztatów oraz jego udziału
w warsztatach.
MDK nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty posiadane przez uczestników w trakcie warsztatów.
Opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka w drodze na warsztaty i podczas powrotu z warsztatów.
Wyrażenie przez opiekuna zgody na samodzielny powrót dziecka do domu jest możliwe w przypadku dzieci, które ukończyły 7 lat.
Wymieniona zgoda lub zgoda na odebranie dziecka przez inną osobę dorosłą wymagają formy pisemnej.
§ 8.
Przetwarzanie danych osobowych
MDK w Koninie jest Administratorem wymienionych w niniejszej umowie danych osobowych Uczestnika warsztatów i Opiekuna
prawnego w rozumieniu 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.
§ 9.
Nabycie majątkowych praw autorskich.
MDK w Koninie przysługują majątkowe prawa autorskie do utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach
autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz. 83 ze zm.) powstałych z udziałem uczestnika warsztatów w ramach warsztatów
prowadzonych przez MDK.

………………………………..……………….

………………………………………………..

Uczestnik warsztatów/Opiekun prawny

Dyrektor MDK w Koninie
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