
 

 

REGULAMIN 

SPOTKAŃ ANIMACYJNYCH W RAMACH KAMPANII PROMOCYJNEJ  

pn. „op.era4U- chodź do opery” 

 

§ 1 

Informacje ogólne 

1. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa (dalej: Regulamin) w spotkaniach  

animacyjnych organizowanych w ramach kampanii promocyjnej Opery Wrocławskiej 

pn. „op.era4U- chodź do opery” 

2. Organizatorem spotkań animacyjnych jest Opera Wrocławska z siedzibą przy  

ul. Świdnickiej 35, 50-066 Wrocław wpisana do Rejestru Instytucji Kultury 

prowadzonego przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego pod nr 11, NIP 896 000 

5526, REGON 000278942 (dalej: Organizator). 

3. Spotkania  mają charakter promocyjno-edukacyjny. Celem spotkań animacyjnych jest 

promowanie kultury i sztuki muzycznej oraz teatralnej, doskonalenie ogólnego rozwoju 

psychomotorycznego uczestników, zdobywanie wiedzy z zakresu historii muzyki oraz 

rozwijanie i doskonalenie umiejętności artystycznych, wyrażenie siebie w twórczy 

sposób, umuzykalnienie, przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze (dalej: 

animacje). 

4. Animacje prowadzone są według programu oraz ustaleń osoby prowadzącej zajęcia 

(dalej: Animator).  

5. Animacje odbywają się w siedzibie lub miejscach oraz harmonogramu ustalonego 

przez Organizatora. 

§ 2 

Warunki uczestnictwa  

1. Warunkiem uczestnictwa w animacjach jest:  

1) zapoznanie się i akceptacja postanowień Regulaminu; 

2) brak przeciwskazań zdrowotnych. 

2. Liczba uczestników biorących udział w animacjach może być ograniczona przez 

Organizatora, decyduje kolejność zgłoszeń.  

3. Uczestnik lub jego opiekun prawny ustalają we własnym zakresie czy istnieją 

jakiekolwiek przeciwskazania zdrowotne do uczestnictwa w animacjach.  

4. Uczestnik lub jego opiekun prawny zobowiązani są zgłosić Animatorowi przed 

rozpoczęciem animacji o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, takich jak: złe 

samopoczucie, urazy, kontuzje. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody uczestnika będące następstwem 

zdarzeń, które powstały bez winy Organizatora. 

6. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia uczestnikom animacji od następstw 

nieszczęśliwych wypadków.  



 

 

7. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną ze swojej winy 

Organizatorowi, innemu uczestnikowi lub osobie trzeciej. 

8. Warunkiem rozpoczęcia animacji jest zebranie minimum 3 uczestników. W przypadku 

braku minimalnej liczby uczestników Organizator zastrzega sobie możliwość 

odwołania animacji. 

9. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia animacji z uwagi na złe warunki 

atmosferyczne lub w grupie, której liczba uczestników spadnie poniżej ustalonego 

minimum. 

10. Zapisy na animacje odbywają się w dziale obsługi widza drogą telefoniczną, mailową 

lub osobiście w kasie Opery Wrocławskiej oraz u Animatora przed rozpoczęciem 

animacji.  

11. W celu dostosowania programu animacji, podczas zapisów uczestnik oprócz imienia  

i nazwiska określa grupę wiekową, do której należy.  

12. Organizator zastrzega sobie możliwość ograniczeni liczny osób biorących udział  

w animacjach.  

§ 3 

Miejsce i porządek animacji 

1. Organizator na bieżąco będzie informować o wszelkich zmianach w harmonogramie. 

Informacje o sprawach organizacyjnych będą zamieszczane na stronie internetowej  

lub za pośrednictwem profilu Facebook Organizatora. 

2. Uczestnicy animacji oraz opiekunowie prawni zobowiązują się zapoznać z aktualnie 

przekazywanymi informacjami.  

3. Uczestnicy oraz opiekunowie zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania  

i odbierania dzieci z animacji. Za bezpieczeństwo dzieci podczas animacji odpowiada 

Animator. Natomiast przed i po animacjach odpowiadają rodzice lub opiekunowie. 

4. W przypadku, gdy uczestnikiem animacji jest dziecko do 3-go roku życia,  

w animacjach obowiązani są uczestniczyć razem z dzieckiem rodzic/opiekun prawny 

lub pisemnie upoważniona osoba. 

5. Przygotowanie uczestników do animacji odbywa się w miejscu do tego wyznaczonym.  

6. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Uczestników w miejscu 

innym niż wyznaczone.  

7. W sytuacji nieprzestrzegania poleceń Animatora oraz postanowień Regulaminu, 

Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy udziału w animacjach.  

 

§ 4 

 

Zgoda na korzystanie z wizerunku 

Organizator zastrzega sobie możliwość utrwalania przebiegu animacji, w których bierze 

udział uczestnik. 



 

 

 

§ 5 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Ze względu na wymogi 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 (dalej jako „RODO”), Organizator informuje, że:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Organizator (Opera Wrocławska 

ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław).  

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych Opery Wrocławskiej jest możliwy za pośrednictwem 

poczty e-mail: iod@opera.wroclaw.pl .  

3. Dane osobowe w postaci wieku Uczestnika oraz imienia i nazwiska Uczestnika a także 

imienia i nazwiska i danych kontaktowych jego opiekuna prawnego będą przetwarzane  

w celu zawarcia i realizacji umowy o korzystanie z zajęć animacyjnych  „op.era4U- chodź 

do opery”  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

4. Dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane w celu realizacji prawnie 

uzasadnionego interesu Opery Wrocławskiej w celach promocyjnych lub edukacyjnych 

związanych z działalnością statutową Opery Wrocławskiej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO.  

W tym zakresie przysługuje Państwu prawo złożenia sprzeciwu do Opery Wrocławskiej (np. 

za pomocą danych kontaktowych o których mowa w punktach 1. i 2.) wobec tego 

przetwarzania.  

5. Dane osobowe w postaci wieku Uczestnika oraz imienia i nazwiska Uczestnika a także 

imienia i nazwiska i danych kontaktowych jego opiekuna prawnego będą przetwarzane 

przez okres niezbędny do wykonania umowy.  

6. Dane osobowe w postaci wizerunku mogą być przetwarzane do momentu złożenia 

sprzeciwu, o którym mowa w pkt. 4. 

7. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane i ujawniane podmiotom współpracującym 

z Operą Wrocławską przy realizacji celów przetwarzania danych osobowych,  

w szczególności podmiotom zapewniającym obsługę teleinformatyczną systemów Opery 

Wrocławskiej, a w zakresie wizerunku także podmiotom zapewniającym obsługę 

fotograficzną i graficzną oraz mediom społecznościowym Opery Wrocławskiej  

na Facebooku i Instagramie. 

8. Mają Państwo prawo do żądania od Opery Wrocławskiej: 

− dostępu do danych osobowych,  

− ich sprostowania,  

− usunięcia,  

− ograniczenia przetwarzania. 

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych 

osobowych przez Operę Wrocławską do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 



 

 

9. Podanie danych osobowych w postaci wieku, imienia i nazwiska Uczestnika oraz imienia 

 i nazwiska, oraz danych kontaktowych jego opiekuna prawnego jest niezbędne do zapisu 

na zajęcia animacyjne.  

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej. 

2. Przystąpienie do uczestnictwa w animacjach jest równoznaczne z zapoznaniem się 

i akceptacją postanowień Regulaminu. 

3. Regulamin obowiązuje na czas trwania kampanii promocyjnej pn. „op.era4U- chodź 

do opery” .  

4. W przypadku wystąpienia tzw. siły wyższej, a w szczególności wprowadzenia 

zarządzeń lub regulacji rządowych, włączając w to ograniczenia lub zakazy 

prowadzenia działalności, Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany formuły 

animacji (np. na formułę animacji online). 

 

 

 

 

 

 


