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REGULAMIN 

WARSZTATÓW KRAKÓW TAŃCZY POD WAWELEM 

towarzyszących 

21. FESTIWALOWI TAŃCÓW DWORSKICH CRACOVIA DANZA 2021 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Celem niniejszego regulaminu jest ustalenie zasad organizacji Warsztatów, zachowywania się 

uczestników oraz zachowania bezpieczeństwa i higieny wszelkich działań , z uwzględnieniem procedur 

przeciwdziałania i zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2. 

2. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników wydarzenia znajdujących się na terenie stadionu przy 

Placu na Groblach 23, w czasie trwania wydarzenia. 

§2 

Organizacja warsztatów 

1. Organizatorem warsztatów jest Balet Dworski Cracovia Danza (zwany dalej Organizatorem) z siedzibą 

przy ul. Plac na Groblach 7 w Krakowie (kod: 31-101). 

2. Warsztaty dla dzieci i młodzieży „Kraków tańczy pod Wawelem” (zwane dalej Warsztatami) 

towarzyszące „21. Festiwalowi Tańców Dworskich Cracovia Danza” odbywać będą się na terenie stadionu 

przy Placu na Groblach 23 w Krakowie w okresie od 20 do 23 lipca 2021 r. 

3. W programie Warsztatów mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku od 6 do 17 lat (zwane dalej 

Uczestnikiem). O wszelkich ewentualnych zmianach Organizator poinformuje na stronie internetowej: 

www.cracoviadanza.pl/festiwal. 

4. Na stadionie będzie mogło przebywać jednocześnie nie więcej niż  60 osoó b, w związku z czym 

mozżliwa liczba Uczestników na zajęciach warsztatowych danego dnia będzie ograniczona 

(max. 50 Uczestników). 

5. Za niepełnoletniego Uczestnika warsztatoó w odpowiedzialny jest jego Rodzic lub inny prawny 

opiekun, zwany dalej Opiekunem. 

6. Zajęcia warsztatowe będą prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów w wg ustalonego 
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harmonogramu, o którym Uczestnicy i ich Opiekunowie zostaną odpowiednio wcześniej poinformowani. 

7. Nad organizacją wydarzenia czuwać będzie na miejscu osobny personel techniczny, który nadzorować 

będzie wpisy Uczestników na listę obecności, podpisy oświadczeń o stanie zdrowia oraz przemieszczanie 

się osób na terenie stadionu celem zachowania zasad bezpieczeństwa, o czym szerzej mowa jest poniżej. 

8. Z uwagi na limit osób mogących jednocześnie przebywać na terenie stadionu, Organizator nie 

przewiduje możliwości obecności Opiekuna na terenie stadionu. 

9. Wszyscy Uczestnicy Warsztatów akceptują obowiązek stosowania się do zaleceń personelu 

technicznego w czasie trwania zajęć i podczas przebywania na terenie stadionu. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian w niniejszym Regulaminie. Informacje o 

zmianach zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora oraz podane do wiadomości 

Opiekuna. 

§3 

Bezpieczeństwo 

1. Opiekun Uczestnika, zezwalając na jego udział w Warsztatach, oświadcza niniejszym, iż nie ma 

jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych i wychowawczych do udziału Uczestnika w Warsztatach. 

2. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez Uczestnika podczas Warsztatów. Organizator 

nie bierze również odpowiedzialności za zniszczenia rzeczy należących do Uczestnika lub Opiekuna, a 

dokonanych przez innych Uczestników lub Opiekunów czy osoby postronne jeżeli powyższe nie nastąpiło z 

winy Organizatora. 

3. Zaleca się nie przynosić na teren stadionu cennych przedmiotów i urządzeń , jak biżuteria, odtwarzacze 

muzyki, itp. niekoniecznych do udziału w zajęcia. 

4. W sytuacji wyrządzenia szkód materialnych przez Uczestnika Warsztatów, zarówno wobec mienia 

któregokolwiek Uczestnika wydarzenia, jak i mienia Organizatora, Opiekun tego Uczestnika może zostać 

obciążony kosztami naprawy wyrządzonej szkody. 

§4 

Działania prewencyjno-zapobiegawcze w związku z epidemią COVID-19 

1. W Warsztatach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które zadeklarują w ramach złożenia stosownego 

oświadczenia w formie pisemnej, iż według swojej najlepszej wiedzy nie są zakażone wirusem SARS-CoV-

2, w tym również nie mają podejrzeń bycia zakażonym owym wirusem, ani też nie miały kontaktu z osobą 



 
 

[Wpisz tekst] 

 

zakażoną w ciągu 14 dni poprzedzających datę Warsztatów. 

2. W Warsztatach nie mogą uczestniczyć osoby prawnie odbywające kwarantannę, znajdujące się pod 

nadzorem epidemiologicznym lub też wykazujące przynajmniej jeden z objawów infekcji wirusem SARS-

CoV-2 (gorączka, intensywny suchy kaszel, przewlekłe zmęczenie, niewydolność oddechowa). 

3. W trakcie Warsztatów wszystkich Uczestników znajdujących się na terenie stadionu obowiązuje 

zachowanie dystansu społecznego wynoszącego min. 1,5 metra, natomiast w przypadku oczekiwania w 

kolejce do wejścia na teren stadionu dystans ten powinien wynosić min. 2 metry. Ponadto Organizator 

zaleca unikanie gromadzenia się wielu Uczestników w tym samym czasie na małej przestrzeni. 

4. W sytuacjach, takich jak np. oczekiwanie w kolejce do rejestracji lub wyjścia z terenu stadionu czy w 

każdej innej, gdy dochodzi do przebywania większej ilości osób w małych odległościach od siebie, 

obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa przy pomocy maseczki, którą uczestnicy wydarzenia zapewniają 

sobie we własnym zakresie. Obowiązek ten nie dotyczy samych zajęć warsztatowych na stadionie, kiedy 

to uczestnicy będą mieli zapewnioną odpowiednią odległość od siebie nawzajem. 

5. Wszystkie osoby wchodzące na teren stadionu obowiązuje konieczność dezynfekcji rąk lub założonych 

na ręce rękawiczek przy pomocy odpowiedniego środka na bazie alkoholu, przygotowanego przed 

wejściem na stadion. Środek ów będzie również dostępny na terenie stadionu w czasie zajęć 

warsztatowych. Organizator sugeruje bieżącą dezynfekcję rąk w czasie przebywania na terenie stadionu. 

6. Wchodzenie i wychodzenie z terenu stadionu koordynowane będzie przez personel techniczny 

Warsztatów. 

7. Ze względów bezpieczeństwa Organizator nie przewiduje udostępnienia Uczestnikom szatni. Uczestnicy 

proszeni są więc o przybycie na teren stadionu od razu w stroju przeznaczonym do zajęć. 

8. Uczestnicy Warsztatów i ich Opiekunowie zobowiązują się do przestrzegania wszelkich wytycznych 

wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i aktualnych zaleceń pojawiających się na 

stronach internetowych GIS oraz Ministerstwa Zdrowia. 

◦ Aktualne wytyczne rządowe: 

https://www.gov.pl/web/kultura/instytucje-artystyczne; 

◦ strona internetowa GIS: 

https://gis.gov.pl/. 

9. Wszystkich Uczestników obowiązuje konieczność złożenia oświadczenia o pozostawaniu niezakażonym 
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wirusem SARS-CoV-2 (dokonują tego, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, Opiekunowie w imieniu 

niepełnoletnich Uczestników). Dzieje się to poprzez podpisanie przez Opiekuna specjalnego dokumentu 

oświadczenia każdorazowo przy rejestracji na zajęcia warsztatowe, danego dnia Warsztatów. Możliwe 

jest również dostarczenie przez Uczestnika podpisanego oświadczenia w formie papierowej w momencie 

rejestracji na Warsztaty lub w formie elektronicznej, wysyłając skan dokumentu na adres mailowy: 

ardentesole@ardentesole.art.pl odpowiednio przed rejestracją na Warsztaty. (Dokument dostępny jest do 

pobrania na stronie internetowej festiwalu.) W ramach oświadczenia podpisujący zostanie poproszony o 

podanie imienia i nazwiska Uczestnika i własnego oraz swojego numeru telefonu. 

10. Jeśli w trakcie trwania zajęć warsztatowych wystąpią objawy wskazujące na możliwość zakażenia, 

wdrożone zostaną zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Uczestnik zostanie 

odizolowany, poinformowani będą Opiekun i właściwa, miejscowa, powiatowa Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna. 

11. Uprasza się Opiekunów o niezwłoczny kontakt z lokalną Powiatową Stacją Sanitarno-

Epidemiologiczną oraz Organizatorem Warsztatów w przypadku pojawienia się u nich lub 

ich podopiecznych (Uczestników) objawów choroby COVID-19 w czasie 14 dni od daty zakończenia 

uczestnictwa w Warsztatach. 

§5 

Dane osobowe i wizerunek 

1. Opiekun akceptuje zbieranie i przechowywanie przez Organizatora danych osobowych jego lub jego 

podopiecznego podanych w ww. oświadczeniu w celu przekazania ich właściwym służbom sanitarno-

epidemiologicznym (np. Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu) w zakresie niezbędnym do dochodzenia 

epidemiologicznego na wypadek zakażenia własnego lub wykrycia faktu przebywania w bezpośrednim 

kontakcie z osobą zakażoną, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zapobiegania, 

przeciwdziałania, zwalczania SARS – CoV – 2 (COVID-19). Dane te będą przechowywane przez okres 

14 dni od daty zakończenia Warsztatów. 

2. Poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego Opiekun wyraża dobrowolną zgodę na podstawie art. 6 

ust.1 lit. a RODO, na przetwarzanie danych osobowych własnych oraz Uczestnika na potrzeby rejestracji, 

prawidłowej realizacji Warsztatów, przeprowadzenia niezbędnych procedur formalnych i rozliczeniowych 

w tym na potrzeby sprawozdawcze Organizatora. 

3. Opiekun przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż  Warsztaty mogą być utrwalane przez osoby 
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wyznaczone przez Organizatora za pomocą sprzętu wideo, audio, audiowideo, w tym w formie cyfrowej. 

Podczas utrwalania przebiegu Warsztatów wizerunek Uczestnika i Opiekuna mogą zostać utrwalone. 

Utrwalone Warsztaty wraz z utrwalonymi wizerunkami tych osób mogą zostać opracowane, 

zmodyfikowane, rozpowszechnione i wykorzystane przez Organizatora do celów archiwalnych, 

statutowych, informacyjnych i promocyjnych Organizatora. Wizerunek może być również publikowany na 

stronie internetowej Organizatora, portalu Facebook lub w innych mediach społecznościowych 

administrowanych przez Organizatora lub też w materiałach promocyjnych publikowanych przez 

Organizatora. 

4. Administratorem danych osobowych Opiekuna i Uczestnika będzie Balet Dworski Cracovia Danza z 

siedzibą w Krakowie (31-101) przy ul. Plac na Groblach 7. 

5. Opiekun ma prawo dostępu do, zmiany i wycofania swoich danych osobowych. Może tego dokonać w 

porozumieniu z Administratorem danych korzystając z adresu poczty elektronicznej: 

iod@cracoviadanza.pl. 

6. Brak zgody Opiekuna na opisane wyżej przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych oraz 

wizerunku skutkuje rezygnacją z uczestnictwa w Warsztatach. 

§6 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje w czasie trwania Warsztatów, tj. w okresie od 20 do 23 lipca 2021 r. 

2. Udział w Warsztatach wiąże się w sposób konieczny z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. 

3. Niestosowanie się przez Uczestnika do wytycznych niniejszego Regulaminu może poskutkować sytuacją, 

gdy osoba ta nie zostanie wpuszczona na teren stadionu, gdzie będą się odbywać 

Warsztaty, lub też zostanie poproszona o opuszczenie terenu stadionu. Nastąpi wówczas wykreślenie 

Uczestnika z listy Uczestników Warsztatów. 


