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    WARSZTATY ZDOBIENIA LASOWIACKIEGO 

                                                        18 LISTOPADA 2018 r. godz. 13:00 do 15:00 

 
 

REGULAMIN  
 

 
I. Postanowienia ogólne: 

 

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w warsztatach zdobienia lasowiackiego 

2. Organizatorem warsztatów jest Rzeszowski Dom Kultury filia Przybyszówka. 

3. Warsztaty zdobienia lasowiackiego obejmują naukę wycinania oryginalnych wzorów zdobień Lasowiaków. 

4. Warsztaty odbędą się 18 listopada 2018 roku w godz. 13:00 do 15:00, w Rzeszowskim Domu Kultury filia Przybyszówka 

przy ul. Dębickiej 170, w ramach imprezy „Etnoweekend”. 

 

II. Warunki uczestnictwa w warsztatach: 

 

1. W warsztatach mogą brać udział uczestnicy w wieku 7 – 12 lat. 

 

2. Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne, a liczba miejsc ograniczona do 15 osób. O przyjęciu na warsztaty 

decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

3. Zapisu na warsztaty należy dokonać do 16 listopada 2018 r. osobiście w Rzeszowskim Domu Kultury filia 

Przybyszówka ul. Dębicka 170 w Rzeszowie, lub drogą elektroniczną na adres gaja.sibiga@rdk.rzeszow.pl.  

4. Warunkiem zapisu na warsztaty jest wypełnienie i złożenie karty zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu), 

potwierdzonej podpisem uczestnika, w budynku Rzeszowskiego Domu Kultury filia Przybyszówka. 

 

5. Dla osób, które nie mają możliwości zapisać się osobiście, istnieje możliwość zapisu elektronicznego. W przypadku 

zgłoszenia elektronicznego należy pobrać ze strony internetowej www.rdk.rzeszow.pl formularz karty zgłoszenia 

oraz klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych. Wypełnione i podpisane dokumenty prosimy przesłać drogą 

mailową na adres gaja.sibiga@rdk.rzeszow.pl.  

 

6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów z przyczyn od niego niezależnych. 

 

III. Postanowienia końcowe: 

 

1. Wszelkie informacje dotyczące warsztatów można uzyskać pod numerem telefonu: 505 056 993. 

 

2. Złożenie karty zgłoszenia jest traktowane jako wyrażenie zgody Uczestnika warsztatów na: 

 

a) przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych, którym jest Organizator wydarzenia,  

do celów związanych z organizacją niniejszych warsztatów, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego, Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (załącznik nr 2 do Regulaminu), 

b) wykorzystanie przez Organizatora wizerunku Uczestnika – zdjęcia, filmu wykonanego podczas w/w warsztatów 

i przenosi na Organizatora, w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania 

i rozporządzania wizerunkiem – zdjęciem, filmem. 

 

3. Prace wykonane przez Uczestnika podczas trwania warsztatów przechodzą na jego własność. 

 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. 

 

5. Zgłaszając swój udział w warsztatach Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża 

zgodę na jego postanowienia.  

 

6. Sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.  

http://www.rdk.rzeszow.pl/
mailto:gaja.sibiga@rdk.rzeszow.pl

