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REGULAMIN DZIECIĘCEGO UNIWERSYTETU SZTUKI 2022/2023 

PRZY MAZOWIECKIM INSTYTUCIE KULTURY 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 

1. Dziecięcy Uniwersytet Sztuki przy Mazowieckim Instytucie Kultury, zwany dalej „DUS”, 

to projekt, który zaznajamia dzieci z różnymi gatunkami sztuki i skierowany jest do 

uczniów szkół podstawowych. 

2. Organizatorem DUS jest Mazowiecki Instytut Kultury z siedzibą pod adresem: 00-139 

Warszawa, ul. Elektoralna 12, wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez 

Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK 34/12, NIP 5250005900, 

REGON 146115201, zwany dalej „MIK”. 

3. Projekt przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, zwanych dalej „słuchaczami”. 

4. Celem DUS jest przekazanie słuchaczom wiedzy o różnych dziedzinach sztuki. 

 

§ 2. Organizacja zajęć 

 

1. Zajęcia odbywają się w Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie, przy ul. 

Elektoralnej 12. 

2. Zajęcia odbywają się w cyklu roku akademickiego w ramach 2 semestrów i obejmują 9 

spotkań odbywających się co miesiąc, na które składają się wykład i jeden warsztat. 

3. Słuchacze podzieleni są na dwie grupy wiekowe: grupa I: 6-9 lat i grupa II: 10-14 lat. 

4. Minimum dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru rodzice lub opiekunowie 

poinformowani zostaną drogą mailową o harmonogramie zajęć na dany semestr (I semestr 

obejmuje 4 zajęcia, a II semestr 5 zajęć). 

5. Harmonogram zawiera godziny oraz tematy wykładów i warsztatów. 

6. MIK zastrzega sobie prawo do zmiany w sytuacjach niezależnych od MIK tematu, terminu  

lub miejsca zaplanowanych zajęć, o czym poinformuje z wyprzedzeniem (telefonicznie, 

osobiście lub mailowo) rodzica lub opiekuna słuchacza DUS. 

 

§ 3. Zasady rekrutacji oraz opłaty za zajęcia 

 

1. Zapisy na zajęcia odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz 

zgłoszeniowy znajdujący na stronie www.mik.waw.pl. 

2. Liczba miejsc w poszczególnych grupach jest ograniczona. Nabór słuchaczy trwa do 

momentu skompletowania grup słuchaczy. MIK zastrzega sobie prawo wstrzymania 

zapisów, gdy grupy osiągną maksymalną liczebność. 

3. O zakwalifikowaniu do udziału w zajęciach decyduje spełnienie warunków formalnych 

udziału w DUS oraz kolejność zgłoszeń. 

4. MIK zastrzega sobie prawo do odstąpienia od organizacji DUS w przypadku, gdy 

zainteresowanie udziałem w DUS będzie zbyt małe. 

5. MIK poinformuje rodziców lub opiekunów uczniów o zakwalifikowaniu słuchacza do 

udziału w DUS. 

6. Warunkiem rozpoczęcia udziału w DUS jest terminowe wnoszenie opłat za udział w DUS. 

http://www.mik.waw.pl/
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7. Opłata za cały rok akademicki wynosi 1440 zł i może być płatna w następujący sposób: 

1) płatność semestralna – 640 zł za I semestr - do 16.09.2022 r. oraz 800 zł za II semestr – 

do 15.01.2023 r.; 

2) płatność comiesięczna – 9 x 160 zł zgodnie z harmonogramem: do 30.09.2022; do 

31.10.2022, do 30.11.2022, do 31.12.2022, do 31.01.2023, do 28.02.2023, do 

31.03.2023, do 30.04.2023, do 31.05.2023. 

8. W przypadku uczestnika, który wniesie opłatę za cały rok akademicki z góry, kwota wynosi 

1350 zł (po rabacie). Przyznanie rabatu uzależnione jest od dokonania opłaty w całości do 

dnia 16.09.2022 r.  

9. Opłaty należy dokonywać przelewem na konto Mazowieckiego Instytutu Kultury: PKO BP: 

90 1020 1026 0000 1702 0234 4331 w tytule przelewu należy wpisać: DUS oraz imię i 

nazwisko słuchacza. 

 

§ 4. Zasady uczestnictwa w zajęciach 

 

1. Rodzice lub opiekunowie słuchaczy są zobowiązani do zapewnienia punktualnego 

przybycia oraz odbioru słuchaczy z miejsca zajęć we własnym zakresie oraz na własny 

koszt. 

2. Z uwagi na wiek słuchaczy MIK nie przewiduje możliwości ich samodzielnego powrotu po 

zakończeniu zajęć. Wyjątek stanowią dzieci w wieku od 12 do 14 lat, które na podstawie 

pisemnej zgody rodzica lub opiekuna mogą wrócić samodzielnie. 

3. Słuchacze nie mogą samowolnie opuszczać miejsca, w którym odbywają się spotkania. 

4. Opieka MIK nad słuchaczem rozpoczyna się w chwili rozpoczęcia zajęć i kończy w chwili 

ich zakończenia. 

5. MIK nie ponosi odpowiedzialności za słuchaczy pozostawionych przez rodziców lub 

opiekunów bez opieki przed rozpoczęciem lub po zakończeniu zajęć. 

6. W razie braku odbioru słuchacza przez rodziców lub opiekunów po zakończeniu zajęć, MIK 

zastrzega sobie prawo obciążenia rodziców lub opiekunów kosztami opieki słuchacza do 

czasu odbioru słuchacza przez rodziców lub opiekunów. 

7. Słuchacz zobowiązany jest do traktowania z szacunkiem pozostałych słuchaczy oraz 

wykładowców. 

8. Słuchacz ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w zajęciach, co w szczególności oznacza 

słuchanie prowadzącego i stosowanie się do jego poleceń, dbać o bezpieczeństwo i zdrowie 

własne oraz pozostałych słuchaczy, a także przestrzegać zasad kultury współżycia 

społecznego. 

9. Na zajęciach obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, spożywania jedzenia i 

napojów. 

10. Słuchacz na pierwszych zajęciach w roku akademickim otrzymuje indeks oraz Niezbędnik 

Małego Artysty. 

11. Słuchacz zobowiązany jest do posiadania indeksu podczas każdych zajęć. 

12. W przypadku zgubienia indeksu, należy wysłać na podany adres e-mail: 

m.szabelewska@mik.waw.pl pisemną prośbę o wydanie duplikatu indeksu. Duplikat 

zostanie wydany po zaksięgowaniu na koncie MIK wpłaty w wysokości 20 zł. 
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13. Jeśli słuchacz potrzebuje do udziału w zajęciach dodatkowych narzędzi, np. tłumacza PJM 

lub pętli indukcyjnej, należy zgłosić tę informację na adres m.szabelewska@mik.waw.pl, 

co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem zajęć. 

14. Ukończenie roku akademickiego zalicza się na podstawie wpisów do indeksu, które 

potwierdzają obecność słuchacza na zajęciach. Wpisem do indeksu potwierdzającym 

obecność jest podpis wykładowcy. Dodatkowym potwierdzeniem uczestnictwa w zajęciach 

są listy obecności słuchaczy na zajęciach. 

15. Słuchacz obecny na co najmniej 6 zajęciach w roku akademickim otrzymuje dyplom 

ukończenia DUS. 

16. Słuchacz obecny na wszystkich 9 zajęciach otrzymuje dyplom z wyróżnieniem. 

17. W razie nieprzybycia przez słuchacza na zajęcia MIK nie zwraca opłaty za zajęcia, w 

których słuchacz nie wziął udziału. 

 

§ 5. Zakończenie udziału w zajęciach 

 

1. Rodzice lub opiekunowie mogą zrezygnować z udziału słuchacza w DUS w każdym czasie. 

2. MIK może skreślić słuchacza z listy uczestników DUS w razie: 

1) naruszania postanowień niniejszego regulaminu, w szczególności w przypadku 

niekulturalnego zachowania, rażącego naruszania przez słuchacza zasad współżycia 

społecznego; 

2) braku terminowego wniesienia opłaty za udział w DUS. 

3. W przypadku rezygnacji słuchacza z udziału w DUS przed dniem rozpoczęcia zajęć w roku 

akademickim MIK niezwłocznie zwróci wniesioną opłatę w całości. 

4. W przypadku rezygnacji słuchacza z udziału w DUS w trakcie roku akademickiego lub 

skreślenia słuchacza z listy uczestników DUS, MIK niezwłocznie zwróci wniesioną opłatę 

w wysokości proporcjonalnej do ilości zajęć, z udziału w których słuchacz zrezygnował, po 

potrąceniu przypadających na słuchacza kosztów związanych z organizacją i udziałem 

słuchacza w DUS. 

5. Rezygnację z udziału w DUS można złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej poprzez 

wysłanie rezygnacji na adres m.szabelewska@mik.waw.pl 

 

§ 6. Ochrona danych osobowych 

 

1. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

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 „RODO”) administrator danych osobowych przedstawia 

wymagane informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. 

2. Administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Instytut Kultury z siedzibą pod 

adresem: 00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 12, wpisany do rejestru instytucji kultury 

prowadzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK 34/12, 

(zwany dalej „administratorem”). 

3. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisemnie na adres administratora 

lub poprzez e-mail: iod@mik.waw.pl.  Z inspektorem ochrony danych można kontaktować 

mailto:m.szabelewska@mik.waw.pl
mailto:iod@mik.waw.pl
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się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem. 

4. Dane osobowe słuchacza oraz jego rodziców lub opiekunów prawnych będą przetwarzane 

na podstawie: 

1) art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, tj. na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych 

osobowych - w celu przeprowadzenie rekrutacji na zajęcia; 

2) art. 6 ust. 1 pkt b) RODO, tj. ze względu na to, że przetwarzanie jest niezbędne do 

wykonania umowy o udział w zajęciach. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne; konsekwencją niepodania danych będzie brak 

możliwości wzięcia udziału w rekrutacji oraz w zajęciach. 

6. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące usługi informatyczne oraz 

pocztowe na rzecz administratora. 

7. Dane osobowe będą przechowywane: 

1) w przypadku danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie 

zgody na przetwarzanie danych osobowych - przez okres 3 lat, nie dłużej jednak niż do 

dnia cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, a jeżeli zaistnieją podstawy 

do dochodzenia lub obrony roszczeń lub obowiązek przechowywania dokumentów 

wynikający z obowiązujących przepisów - do upływu okresu dochodzenia lub obrony 

roszczeń przez administratora oraz upływu okresu przechowywania dokumentów 

wynikającego z obowiązujących przepisów; 

2) w przypadku danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 

umowy, której uczestnik jest stroną - przez okres 5 lub do upływu okresu związanego z 

zawarciem i wykonaniem umowy, a także upływu okresu dochodzenia lub obrony 

roszczeń przez administratora oraz upływu okresu przechowywania dokumentów 

wynikającego z obowiązujących przepisów. 

8. Uczestnikowi oraz jego rodzicom lub opiekunom prawnym przysługuje prawo żądania od 

administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 

prawo do przenoszenia danych. 

9. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, o której mowa w 

art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, Uczestnikowi oraz jego rodzicom lub opiekunom prawnym 

przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie następować zautomatyzowane 

podejmowanie decyzji oraz nie jest stosowane profilowanie. 

11. Uczestnikowi oraz jego rodzicom lub opiekunom prawnym przysługuje prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

§ 7. Postanowienia końcowe 

 

1. Zapisanie słuchacza na zajęcia DUS jest równoznaczne z akceptacja niniejszego 

regulaminu i jego akceptacją. 
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2. MIK zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu w uzasadnionych 

przypadkach. 

3. O zmianach regulaminu rodzice lub opiekunowie słuchaczy zostaną poinformowani za 

pośrednictwem strony internetowej oraz za pośrednictwem poczty e-mail. 

 


