
Regulamin
Pokazów filmowych w ramach cyklu „KINORANKI NA UG” edycja 1.

1. Organizatorem wydarzenia jest Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego.
2. W ramach akcji pt. „KINORANKI NA UG” ACK w jedną niedziele miesiąca organizuje pokaz 

filmu dla dzieci.
3. Celem zajęć jest edukacja filmowa dzieci, a także zapoznawanie ich z ciekawymi obrazami 

filmowymi kierowanymi do odpowiedniej grupy wiekowej odbiorów.
4. Informacje zawierające opis seansu „KINORANKI NA UG” oraz daty seansów dostępne są na 

stronie www.dkf.pl.
5. Oferta „KINORANKI NA UG” skierowana jest do dzieci w wieku określonym każdorazowo w 

informacji umieszczonym na stronie www.dkf.pl, a także dla ich rodziców.
6. Bilet na seans kosztuje 10 zł od osoby (słownie złotych: dziesięć 00/100), zarówno dla dzieci i 

rodziców i jest dostępny przed salą 30 minut przed rozpoczęciem seansu.
7. Ilość miejsc na Sali projekcyjnej jest ograniczona. Organizator ma prawo odmówić nie 

przyjęcia na seans jeśli wszystkie miejsca będą już zajęte.
8. Dozwolone są własne przekąski i napoje na Sali w trakcie trwania seansu.
9. W trakcie seansu organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za dzieci.
10. Akademickie Centrum Kultury UG Alternator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na 

terenie Uniwersytetu Gdańskiego.
11. W trakcie trwania seansu „KINORANKI NA UG” będzie tworzona fotorelacja, która będzie 

wykorzystywana do dalszej promocji projektu.

Gdańsk, 29.03.2018

http://www.dkf.pl/
http://www.dkf.pl/


Regulamin
warsztatów edukacyjnych w ramach cyklu „KINORANKI NA UG” edycja 1.

ORGANIZATOR
1. Organizatorem wydarzenia jest Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego.
2. Celem zajęć jest edukacja dzieci w konkretnym temacie, a także zaproponowanie im zabaw, 

podczas których poznają ciekawostki ze świata filmu, teatru, nauki i sztuki (w zależności od 
tematu warsztatów).

3. Warsztaty prowadzone są przez wykwalifikowanych posiadających odpowiednie uprawnienia
i kwalifikacje do prowadzenia zajęć z dziećmi.

4. Informacje zawierające opis warsztatów „KINORANKI NA UG” oraz daty seansów dostępne są
na stronie www.ack.ug.edu.

ZAPISY I WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Oferta „KINORANKI NA UG” skierowana jest do dzieci w wieku 6-12 przy czym poszczególne

odsłony  warsztatów  mogą  zawężać  grono  odbiorców.  W  warsztatach  mogą  uczestniczyć
również rodzice/opiekunowie dziecka.

2. Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona do 20 osób
3. W  przypadku  mniejszej  niż  8  liczbie  chętnych  organizator  ma  prawo  do  odwołania

warsztatów
4. Zapisy na warsztaty odbywają się drogą mailową kinoranek@ug.edu.pl lub telefonicznie pod

numerem 058 523 24 50
5. Wstęp na warsztaty jest płatny. Koszt udziału jednej osoby wynosi 10 zł.
6. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do odprowadzenia dziecka do miejsca

warsztatów  (Wydział  Filologiczny  UG,  Wita  Stwosza  55)  najpóźniej  na  5  minut  przed
rozpoczęciem warsztatów i odebranie z tego samego miejsca niezwłocznie po zakończeniu
wydarzenia. 

7. Organizator zastrzega sobie możliwość robienia zdjęć i nagrywanie fragmentów lub całości
zajęć dla celów promocyjnych, z zachowaniem przepisów o ochronie praw do wizerunku.

8. Rodzice/opiekunowie  prawni  dziecka  korzystającego  z  oferty  ACK  UG  Alternator  są
zobowiązani do udostępnienia danych kontaktowych prowadzącym zajęcia i pozostawienia
włączonego telefonu komórkowego przez cały czas korzystania przez ich dziecko z oferty ACK
UG Alternator. 

9. ACK zastrzega sobie możliwość wezwania rodziców/opiekunów prawnych do wcześniejszego
odebrania dziecka z warsztatów „KINORANKI NA UG”  w uzasadnionych przypadkach, np.
objawy choroby, agresywne bądź wulgarne zachowanie, niszczenie.

10. Uczestnicy  zajęć  zobowiązani  są  do  przestrzegania   wszystkich  przepisów   BHP  i  PPOŻ
obowiązujących na terenie Uniwersytetu Gdańskiego.

11. Za szkody wyrządzone przez uczestnika podczas prowadzonych zajęć odpowiadają rodzice
lub prawni opiekunowie.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników zagubione lub pozostawione
na terenie UG.

mailto:kinoranek@ug.edu.pl
http://www.ack.ug.edu./


KARTA ZGŁOSZENIOWA

I. DANE UCZESTNIKA:

1. Imię i nazwisko …………………………………………………………………………….……………

2. Data urodzenia …………………………………………………………………………….……………

II. DANE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO:

1. Imię i nazwisko ………………………………………………………….…………………………….

2. Numer telefonu …………………………………………………………….………………………….

3. Adres e-mail ………………………………………………….…………………………….

OŚWIADCZENIA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Potwierdzam,  że  zapoznałem  się  i  przyjmuję  jako  obowiązujące  zapisy  zawarte  w  WARSZTATÓW
EDUKACYJNYCH  W  RAMACH  CYKLU  „KINORANKI  NA  UG”  edycja  1.  Informuję,  że  dziecko  nie  posiada
przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w warsztatach o profilu rekreacyjno – artystycznym. 

Gdańsk____________________________
                          data, podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, jak również na wykorzystanie mojego wizerunku 
przez ACK UG Alternator ul. Wita Stwosza 58, pok. 109 80-952 Gdańsk, w celach związanych udziałem mojego 
dziecka w Warsztatach Edukacyjnych w Ramach Cyklu „Kinoranki Na Ug” edycja 1.  zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2016 r., poz. 922

Jednocześnie oświadczam, że zostałam /-łem poinformowany o tym, że: 
Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) jest ACK UG Alternator ul. Wita Stwosza 58, pok. 109 80-952 Gdańsk.

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich 
poprawiania; 

Podanie danych przez ACK UG Alternator jest dobrowolne. 

Gdańsk____________________________
              data, podpis
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