
REGULAMIN UCZESTNICTWA W WARSZTATACH "JAK ANGAŻOWAĆ UCZNIÓW  
W LEKCJE ONLINE? - WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI” 

  

I. Informacje ogólne 

1. Organizatorem Warsztatów "Jak angażować uczniów w lekcje online?- warsztaty         

dla nauczycieli" jest Teatr im. Wilama Horzycy, Plac Teatralny 1, 87-100 Toruń NIP:             
956 00 07 858, Nr REGON: 871233617 

2. Udział w Warsztatach "Jak angażować uczniów w lekcje online? - warsztaty dla            
nauczycieli" jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu uczestnictwa w        

Warsztatach, zwanego dalej „Regulaminem”, przez Uczestnika. 

3. Warsztaty odbędą się w dniach 27-28 lutego 2021 r. i obejmą łącznie 11 godzin              
zegarowych. Warsztaty odbędą się online na platformie Zoom.  

4. Warsztaty odbędą się w ramach programu artystycznego Teatru im. Wilama          
Horzycy Horzycy na luty 2021 i są częścią projektu "SPEKTAKL DLA           

NAUCZYCIELA". 

5. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 
a) Organizatorze – rozumie się przez to Teatr im. Wilama Horzycy, Plac Teatralny             

1, 87-100 Toruń NIP: 956 00 07 858, Nr REGON: 871233617 ; 
b) Uczestniku – rozumie się przez to osobę, która jest nauczycielem_ką w klasach             

IV-VIII szkoły podstawowej lub nauczycielem w szkole ponadpostawowej oraz         

uiściła opłatę za udział w Warsztatach; 

c) Warsztatach – rozumie się przez to: warsztaty "Jak angażować uczniów w lekcje             

online? - warsztaty dla nauczycieli". 

II. Zapisy i opłaty 

1. Zapisy do udziału w Warsztatach rozpoczynają się w dniu 15 lutego 2021 roku.             

Liczba miejsc w grupie jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń. 

2. Zapisu można dokonać wysłanie zgłoszenia na adres mailowy        

edukacja@teatr.torun.pl. Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko, numer telefonu         

oraz rodzaj szkoły i przedmiot, którego uczy osoba wysyłająca zgłoszenie. Wysłanie           
zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Wysłanie zgłoszenie nie         

jest równoznaczne z wpisaniem na listę Uczestników warsztatów. Potwierdzeniem         

zapisu jest otrzymanie maila zwrotnego z informacją o wpisaniu Uczestnika na listę.  



3. Uczestnik jest zobowiązany dokonać wpłaty w wysokości 100 złotych (słownie: sto           
złotych) za udział w warsztatach przelewem na rachunek bankowy Teatru im.           

Wilama Horzycy: PKO BP SA 63 1020 5011 0000 9702 0092 3037, wpisując w              
tytule przelewu "Spektakl dla nauczyciela" oraz swoje imię i nazwisko. Uczestnik           

jest zobowiązany dokonać wpłaty za udział w warsztatach w ciągu 3 dni od daty              

otrzymania informacji o wpisaniu na listę Uczestników warsztatów. 

4. Do udziału w Warsztatach uprawnione będą osoby będące Uczestnikami,  
o których mowa w punkcie I.5.b 

5. Nie należy dokonywać zgłoszeń ani żadnych wpłat na konto Organizatora, jeżeli na            

stronie Organizatora pojawi się informacja o zamknięciu grup warsztatowych (nie          
dotyczy osób które zgodnie z pkt II.2 otrzymały maila z informacją o            

zakwalifikowaniu na warsztaty). 

6. W przypadku małej liczby zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do          
odwołania Warsztatów. W takim przypadku opłata za Warsztaty zostanie zwrócona          

w całości wszystkim Uczestnikom, którzy dokonali opłaty. Uczestnicy otrzymają         

informację drogą mailową. 

7. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Warsztatach najpóźniej 4 dni przed           

Warsztatami tj. do 23 lutego 2021 r.. W takim przypadku opłata za Warsztaty             

zostanie zwrócona Uczestnikowi w całości. W innym przypadku opłata jest          

bezzwrotna. 

III. Uczestnicy 

1. Uczestnik najpóźniej dzień przed warsztatami otrzyma drogą mailową link         

potrzebny do zalogowania się na Warsztaty odbywające się na platformie Zoom.  
2. Uczestnik otrzyma zaświadczenie o udziale w warsztatach wraz z liczbą godzin           

dydaktycznych, podpisem i pieczątką dyrekcji teatru i prowadzących warsztaty.  

IV. Obowiązek informacyjny, przetwarzanie danych osobowych 

Klauzula zgody + klauzula informacyjna dla uczestników warsztatów  

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia              
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie               

moich danych osobowych w celu uczestnictwa w warsztatach online w ramach projektu            

"Spektakl dla nauczyciela". 



Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27             

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informuję, iż:  

1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr im. Wilama Horzycy  

z siedzibą w Toruniu, Plac Teatralny 1 
2)kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@teatr.torun.pl  

3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w warsztatach 

teatralnych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

4)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione 
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa  

5)Pani/Pana dane osobowe związane z uczestnictwem w warsztatach będą 

przechowywane przez okres sezonu teatralnego 2020/2021 tj. do dnia 31.08.2021 r.  
6)posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia, prawo do cofnięcia zgody  
7)ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych 8)podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże 
odmowa podania danych będzie skutkować niemożliwością uczestnictwa w 

warsztatach  

 

 


