
Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 07/07/2021 
Dyrektora Opery Śląskiej w Bytomiu 

 

Regulamin uczestnictwa w Letnich Warsztatach Baletowych dla dorosłych 

w Operze Śląskiej w roku 2021 

 

I Postanowienia ogólne. 

1. Niniejszy dokument określa zasady oraz warunki uczestnictwa w projekcie 

edukacyjnym o nazwie Letnie Warsztaty Baletowe dla dorosłych (zwany dalej 

„Warsztaty” – realizowanym przez Operę Śląską z siedzibą w Bytomiu (kod pocztowy: 

41-902), ul. Moniuszki 21-23. 

II Warunki uczestnictwa w Warsztatach. 

1. Warsztaty przeznaczone są dla osób dorosłych. Uczestnicy wezmą udział  

w warsztatach baletowych w dniach 3,5,10,12,17 sierpnia 2021 r. w godzinach 19.00 

–20.15. Warsztaty prowadzone będą przez instruktora Opery Śląskiej. 

2. Zgłoszenia można dokonać w jednym z wymienionych sposobów: 

1) Przesyłając pocztą na adres Opera Śląska, ul. Moniuszki 21-23, (kod pocztowy: 41-

902) Bytom wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z dowodem wpłaty. 

2) Przesyłając drogą elektroniczną na adres edukacja@opera-slaska.pl skan 

wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z dowodem wpłaty, a następnie 

dostarczając oryginał w/w dokumentów najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć. 

3. Za udział w Warsztatach obowiązuje jednorazowa opłata 100,00 zł/ os. - za warsztaty. 

Wpłata powinna być dokonana na konto Opery Śląskiej z siedzibą w Bytomiu (kod 

pocztowy: 41-902), ul. Moniuszki 21-23, nr konta ING BANK ŚLĄSKI 14 1050 1230 

1000 0024 0833 5525, w tytule: imię nazwisko uczestnika z dopiskiem Letnie 

Warsztaty Baletowe dla dorosłych. 

4. Podstawą do przyjęcia na warsztaty będzie wypełniony i podpisany formularz 

zgłoszeniowy oraz wniesienie opłaty za Warsztaty. Liczba miejsc jest ograniczona  

do 15 osób. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu 

wymaganych dokumentów. 

5. W przypadku nieobecności na zajęciach Opera nie zwraca niewykorzystanych 

środków finansowych. 

6. Opera Śląska nie zwraca kosztów dojazdu i noclegów podczas trwania Warsztatów. 

7. Uczestnicy są zobowiązani do aktywnego uczestnictwa w Warsztatach  

oraz stosowania się do instrukcji prowadzących. 

8. Deklarując na formularzu zgłoszeniowym zgodę na uczestnictwo w Warsztatach 

Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin. 

III Wykorzystanie materiałów 

1. Uczestnicy z chwilą zgłoszenia na Warsztaty udzielają zgodę na nieodpłatne 

wykorzystanie wizerunku uczestników w celach reklamowych, archiwizacyjnych, 
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digitalizacyjnych oraz promocyjnych Opery Śląskiej, który zostanie wykorzystany na 

Facebooku  oraz innych platformach zarządzanych przez Operę Śląską.  

 

IV Dane osobowe 

1. W związku z udziałem uczestnika w Warsztatach, będą przetwarzane dane osobowe 

w zakresie: imię i nazwisko uczestnika, adres zamieszkania uczestnika, numer 

telefonu oraz mail uczestnika.  

2. Administratorem danych, o których mowa w ust. 1 jest Opera Śląska z siedzibą  

w Bytomiu (41-902) przy ul. Moniuszki 21-23, wpisana do rejestru pod numerem 

RIK/0/05/99. Z Inspektorem Ochrony Danych w Operze Śląskiej w Bytomiu z siedzibą 

przy ul. Moniuszki 21-23, (kod pocztowy: 41-902)możliwy jest kontakt pod adresem 

e-mail: iodo@opera-slaska.pl .  

3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95.46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz przepisy krajowe wprowadzone na mocy 

RODO. 

4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przekazanych  

na załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu (Formularz zgłoszeniowy uczestnictwa  

w Letnich Warsztatach Baletowych dla dorosłych w Operze Śląskiej w roku 2021). 

 

V Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin jest dostępny w siedzibie Opery Śląskiej w Bytomiu (41-902), 

przy ul. Moniuszki 21-23 oraz na stronie internetowej www.opera-slaska.pl. 

2. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: 

Katarzyna Szubert – Specjalista do spraw edukacji teatralnej Opery Śląskiej 

Tel. 733 916 101, e-mail: edukacja@opera-slaska.pl 

3. Opera Śląska zastrzega sobie prawo do zmian postanowień Regulaminu. 

4. Opera Śląska zastrzega sobie prawo do usunięcia uczestnika z Warsztatów  

w przypadku niestosowania się do zaleceń przedstawicieli Opery Śląskiej lub osoby 

prowadzącej warsztaty, a w szczególności gdy zachowanie uczestnika powoduje 

zakłócenia przebiegu warsztatów lub zagraża bezpieczeństwu innych osób.  

5. W przypadku usunięcia uczestnika z powodu wskazanego w ust. 4 lub nieobecności 

w zajęciach nie przysługuje mu zwrot opłaty.  

6. Podczas przebywania w miejscu odbywania się warsztatów oraz przemieszczania się 

na terenie obiektu uczestnicy zobowiązani są zastosować się do obowiązujących 

przepisów, a w szczególności poruszać się w sposób zapewniający zachowanie 

dystansu społecznego i pozostawać w bezpiecznej od siebie odległości, zgodnie 

z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, 
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przepisami prawa oraz przepisami wewnętrznymi obowiązującymi na ternie Opery 

Śląskiej.  

7. Zakazany jest wstęp na warsztaty osób: 

1) u których  stwierdzono zakażenie wirusem SARS–CoV–2, wykazują objawy 

charakterystyczne dla osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2, czyli podwyższona 

temperatura, kaszel, duszności oraz utrata powonienia i smaku; 

2) poddanych procedurze sanitarnej w związku z zagrożeniem epidemiologicznym 

związanym z wirusem SARS–CoV–2, przebywającym na kwarantannie lub  

poddanych nadzorowi epidemiologicznemu; 

3) które miały styczności z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-

CoV-2 lub którą poddano kwarantannie. 

8. Każdy z uczestników jest zobowiązany do: zakrywania ust i nosa maseczką ochronną 

podczas przebywania na terenie Opery Śląskiej oraz zdezynfekowania rąk 

w momencie wejścia na teren Opery Śląskiej. Środki do dezynfekcji rąk zapewnia 

Opera Śląska. 

9. Uczestnik zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia 

bezpośrednio przed wejściem na zajęcia. Formularz oświadczenia stanowi Załącznik 

nr 2 do niniejszego regulaminu. 


