
 
 

Regulamin: 

1. Organizatorem projektu jest Towarzystwo Społeczno-

Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim.  

2. Uczestnikiem może być każda osoba powyżej 18 r.ż., która 

jest zainteresowana kulturą i edukacją, w szczególności 

nawiązującą do tradycji śląskich i niemieckich. 

3. Pierwsze spotkanie odbędzie się 05.06.2021 r. w godz. 10:00-

18:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Głogówku.  

4. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza 

online znajdującego się pod poniższym linkiem 

https://forms.gle/KSrDXW6zuKZebwci6 lub przez 

przesłanie zgłoszenia tradycyjnego (pocztą lub skanem).  

5. Zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są do 31.05.2021 r. 

(Uwaga! Liczba miejsc ograniczona). 

6. Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne. Organizator 

zapewnia poczęstunek. (Uwaga! Nie zwracamy kosztów 

dojazdu). 

7. Uczestnicy warsztatów otrzymają wiadomości mailowe ze 

szczegółowymi informacjami do 01.06.2021.  

8. W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach, uczestnik 

zobowiązany jest do zgłoszenia tego Organizatorowi. 

9. Terminy kolejnych spotkań podawane będą do informacji 

publicznej na bieżąco. Uczestnicy pierwszych warsztatów 

zostaną powiadomieni indywidualnie.  

10. Przesłanie zgłoszenia w formie online lub w wersji tradycyjnej 

jest jednoznaczne z akceptacją treści Klauzuli informacyjnej 

RODO, znajdującej się poniżej. 

 

Kontakt: 

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim 

ul. M. Konopnickiej 6, 45-004 Opole, tel. 77/40 21 077, 

E-mail: paulina.magosz@skgd.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Die Regelungen: 

1. Das Projekt wird von Sozial-Kulterellen Gesellschaft der 

Deutschen in Oppelner Schlesien organisiert.  

2. Der Teilnehmer kann jede Person über 18 Jahre sein, die sich für 

Kultur und Bildung interessiert, insbesondere in Bezug auf 

schlesische und deutsche Traditionen. 

3. Das erste Treffen findet am 05.06.2021 von 10:00-18:00 Uhr im 

Kulturzentrum in Oberglogau statt.  

4. Bewerbungen werden durch Ausfüllen des Online-Formulars unter 

dem folgenden Link https://forms.gle/KSrDXW6zuKZebwci6 oder 

durch Zusendung einer traditionellen Bewerbung (per Post oder Scan) 

angenommen.  

5. Bewerbungen für die Workshops werden bis zum 31.05.2021 

angenommen  (Bitte beachten Sie, dass die Anzahl der Plätze begrenzt 

ist). 

6. Die Teilnahme an den Workshops ist kostenlos. Die Bewirtung 

wird von den Veranstaltern organisiert. (Achtung! Wir erstatten keine 

Reisekosten).  

7. Die Workshop-Teilnehmer erhalten bis zum 01.06.2021 eine E-

Mail mit detaillierten Informationen.  

8. Im Falle eines Rücktritts von der Teilnahme an den Workshops ist 

der Teilnehmer verpflichtet, dies dem Veranstalter spätestens zwei 

Tage vor dem Termin des Workshops mitzuteilen. 

9. Die Termine der folgenden Sitzungen werden laufend 

veröffentlicht. Die Teilnehmer des ersten Workshops werden 

individuell benachrichtigt.  

10. Das Einreichen einer Bewerbung online oder in der 

herkömmlichen Form ist gleichbedeutend mit der Akzeptanz des 

Inhalts der Informationsklausel RODO, die Sie unten finden. 

 

Kontakt 

Sozial-Kulturelle Gesellschaft der Deutschen in Oppelner Schlesien 

ul. M. Konopnickiej 6, 45-004 Opole, tel. 77/40 21 077, 

E-mail: paulina.magosz@skgd.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych: 

Zgodnie z art. 12 ust 1 oraz 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119) – dalej RODO, informujemy, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Społeczno-

Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim ul. M. Konopnickiej 6, 45-004 Opole  

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się 

Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych 

poprzez adres e-mail: iodo@skgd.pl 

3) Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków określonych w regulaminie 

projektu „Śląskie i niemieckie ludowe tańce dziecięce” dostępnego na stronie 

www.skgd.pl, tj. przeprowadzenie rekrutacji na warsztaty. Odbiorcami wszystkich 

danych są wyłącznie podmioty realizujące prawo dostępu na każdym etapie 

realizacji projektu. W zakresie danych takich, jak: imię i nazwisko uczestnika, 

numer telefonu, adres e-mail, kategorię odbiorców stanowią odbiorcy publiczni.  

4) Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich (spoza obszaru UE) nie 

będzie się odbywać. 

5) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 

wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku 

archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

6) Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie 

z  metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o którym mowa w 

pkt 3. 

7) Każdemu kogo dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści danych 

oraz ich poprawiania. 

8) Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w warsztatach. 

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, 

technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym 

czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym 

ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi 

obowiązującymi przepisami. 

Wizerunek 

Informujemy, że przesyłając zgłoszenie zgadza się Pan/Pani na nieodpłatne 

wykorzystanie Pana/Pani wizerunku do celów promocyjnych Organizatora, zgodnie 

z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2020, poz. 228). Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z 

tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas trwania projektu „Śląskie 

i niemieckie ludowe tańce dziecięce” mogą zostać umieszczone na stronie 

internetowej Organizatora, portalach społecznościowych oraz wykorzystane w 

materiałach promocyjnych i publikacjach związanych z działalnością Organizatora. 

W związku z powyższym zrzeka się Pan/Pani wszelkich roszczeń (istniejących i 

przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem wykorzystywania mojego 

wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w oświadczeniu.  

  

 


