
REGULAMIN 

,,SZPILKĄ W SEDNO 3”- 

cykl spotkań - warsztatów dla kobiet 

 

Organizator: 

Rzeszowski Dom Kultury filia Staroniwa, Krynicka, Widokowa oraz Zwięczyca 
 

 

 

 

I. Postanowienia ogólne: 

1. Organizatorem spotkań/warsztatów jest Rzeszowski Dom Kultury filia Staroniwa – ul. Staroniwska 46,  

Krynicka – ul. Krynicka 1, Widokowa – ul. Widokowa 1 oraz filia Zwięczyca - ul. Beskidzka 6.  

2. W ramach jesiennego cyklu spotkań dla kobiet „Szpilką w sedno 3” zrealizowanych zostanie pięć odrębnych 

spotkań i warsztatów w okresie 20.10. 2018 r. – 08.12.2018 r.  

 

II. Cele spotkań/warsztatów: 

1. Rozbudzenie kreatywności oraz twórczej aktywności wśród kobiet. 

2. Wszechstronny rozwój kobiet. 

3. Stworzenie miejsca przyjaznego kobietom. 

4. Integracja kobiet. 

5. Promocja idei „uczenia się przez całe życie”. 

6. Rozwój wewnętrzny, wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz otwartości wśród kobiet. 

 

III. Harmonogram, zakres oraz koszt udziału w spotkaniach/warsztatach : 

1. 20.10.2018 r., godz. 10:00 - 14:00, Rzeszowski Dom Kultury filia Krynicka , ul. Krynicka 1: 

„Dzień Otwarty": Spotkanie rozpoczynające cykl „Szpilką w Sedno 3”, obejmujące 3 mini prelekcje  

(„Makijażowy misz – masz”, „Dieta dla urody”, „Piękna skóra jesienią”), kobieca kawiarenka: mini szafing, 

wymiana wizytówek. 

 Czas trwania spotkania: 4 godz. 

 Udział w spotkaniu jest bezpłatny. 

 Spotkanie ma charakter otwarty. 

 

2. 27.10.2018 r., godz. 10:00 - 13:00, Rzeszowski Dom Kultury filia Staroniwa, ul. Staroniwska 46: 

„Wstydliwy wstyd”: warsztaty dotyczące wstydu: jego działania, wpływu na nasze życie, sposobu radzenia 

sobie z nim. 
 Czas trwania warsztatów: 3 godz. 

 Koszt uczestnictwa: 5,00 zł/ osoba.  

 Liczba uczestników: 15 osób. 

 

3. 17.11.2018 r., godz. 10:00 - 14:00,  Rzeszowski Dom Kultury filia Zwięczyca , ul. Beskidzka 6: 

„Pracownia Decoupage -  warsztaty kreatywne”:  tworzenie gadżetów metodą decoupage 

 (m. in. szkatułki, deseczki, ozdoby).  
 Czas trwania warsztatów: 3 godz. 

 Koszt uczestnictwa: 10,00 zł/ osoba. 

 Liczba uczestników: 10 osób. 

 

4. 24.11.2018 r., godz. 10:00 – 12:00,  Rzeszowski Dom Kultury filia Widokowa, ul. Widokowa 1: 

„Szpilka z pasją”: spotkanie z kobietą, której życie wypełnia wiele pasji, będzie inspiracją do działania, 

realizowania marzeń, rozwijania talentów, odkrywania nowych pasji, nawiązywania nowych kontaktów. 
 Czas trwania spotkania: 2 godz. 

 Udział w spotkaniu jest bezpłatny. 

 Spotkanie ma charakter otwarty. 



 

5. 08.12.2018 r., godz.10:00 – 14:00, Rzeszowski Dom Kultury filia Widokowa, ul. Widokowa 1:  

„Być kobietą”: warsztaty z zakresu badania i samokontroli piersi oraz spotkanie z brafitterką.  

 Czas trwania warsztatów: 4 godz. 

 Koszt uczestnictwa: 5,00 zł/ osoba. 

 Liczba uczestników: 10 osób. 

 

 

IV. Uczestnicy spotkań/warsztatów: 
1. Spotkania/warsztaty w ramach cyklu „Szpilką w sedno 3” skierowane są do kobiet w wieku powyżej 16 lat. 

2. Koszt uczestnictwa oraz liczba uczestników uzależniona jest od specyfiki danego warsztatu  

(pkt. III Regulaminu). Udział w spotkaniach (pkt. 1 i 4 Regulaminu) jest bezpłatny. Udział w warsztatach 

(pkt. 2, 3, 5 Regulaminu) jest płatny.  

3. Każdy uczestnik może wziąć udział w dowolnej liczbie spotkań/warsztatów w ramach cyklu.  

4. Uczestnik spotkań/warsztatów, a w przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub opiekun prawny uczestnika, 

ponosi odpowiedzialność za wszelkie poczynione podczas spotkań/warsztatów szkody materialne  

i zobowiązują się do pokrycia kosztów ich usunięcia. 

 

V. Rekrutacja oraz opłaty: 

1. Zapisy rozpoczynają się 8 października 2018 r i będą trwać: 

 „Dzień Otwarty " do 18.10.2018 r. 

 „Wstydliwy wstyd” do 25.10.2018 r. 

 „Pracownia Decoupage” do 15.11.2018 r. 

 „Szpilka z pasją” do 15.11.2018 r. 

 „Być kobietą” do 06.12.2018 r. 

lub do wyczerpania wolnych miejsc. 

2. O uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń. 

3. Zapisy na wszystkie spotkania/warsztaty będą przyjmowane pod nr telefonu: 17 860 33 03, od poniedziałku  

do piątku w godz. 13:00 - 19:00. 

4. W przypadku warsztatów po dokonaniu zapisu telefonicznego należy dostarczyć wypełnioną kartę zgłoszenia 

(dostępną na stronie www.rdk.rzeszow.pl lub na miejscu, w Rzeszowskim Domu Kultury filia Staroniwa) 

podpisaną przez uczestnika lub w przypadku osób niepełnoletnich rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika, 

do Rzeszowskiego Domu Kultury filia Staroniwa, ul. Staroniwska 46, najpóźniej w ostatni dzień trwania 

rekrutacji na dany warsztat oraz uiścić gotówką wymaganą opłatę za uczestnictwo w warsztacie. 

5. Na jednej karcie zgłoszeniowej, uczestnik zaznacza wszystkie warsztaty, w których deklaruje swoje 

uczestnictwo w ramach cyklu „Szpilką w sedno 3”. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian lub odwołania w harmonogramie spotkań/warsztatów 

 z przyczyn od niego niezależnych. 

7. W przypadku odwołania warsztatów, opłata za uczestnictwo podlega zwrotowi. 

8. W przypadku rezygnacji przez uczestnika z udziału w warsztatach, opłata za uczestnictwo nie podlega 

zwrotowi. 

 

VI. Postanowienia końcowe: 
1. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione i pozostawione przez uczestników w czasie trwania 

spotkań/warsztatów, za rzeczy skradzione oraz zniszczenia rzeczy należących do uczestników dokonanych 

przez innych uczestników. 

2. Uczestnik spotkań/warsztatów, wyraża zgodę na: 

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

do celów związanych z organizacją niniejszego wydarzenia, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego, Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.  

b) wykorzystanie przez Organizatora wizerunku uczestnika - zdjęcia, filmu wykonanego podczas  

w/w wydarzenia i przenosi na Organizatora, w zakresie nieograniczonym czasowo  

i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem- zdjęciem, filmem. 



3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania fragmentów lub całości zrealizowanych etiud 

filmowych do celów promocyjnych, w tym prawo do ich publikacji, a także do ich prezentowania publicznie 

związanych z działalnością Organizatora. 

4. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, które nie naruszają praw 

nabytych uczestników spotkań/warsztatów. Regulamin spotkań/warsztatów będzie obowiązywać od chwili 

jego opublikowania na stronie www.rdk.rzeszow.pl.  

6. Zgłoszenie uczestnictwa w spotkaniach/warsztatach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

 

 

KONTAKT: 
Rzeszowski Dom Kultury filia Staroniwa 

ul. Staroniwska 46, 35- 101 Rzeszów 

tel. : 17 860 33 03 

od poniedziałku do piątku,  

w godzinach od 13:00 do 19:00  

http://www.rdk.rzeszow.pl/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

SZPILKĄ W SEDNO 3 
cykl spotkań dla kobiet 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH                                                                                                          

W RZESZOWSKIM DOMU KULTURY 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

 

1) Administratorem Pani danych osobowych jest Rzeszowski Dom Kultury z siedzibą: ul. Staromiejska 43a, 35-231 Rzeszów; 

2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Rzeszowskim Domu Kultury jest Pani Wioletta Rozesłaniec, e-mail: iod1@erzeszow.pl; 

3) Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji  „Szpilki w Sedno 3” (na podstawie  art. 6 ust 1 pkt a). 

4) Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa, zgodny z instrukcją kancelaryjną. 

5) posiada Pani prawo dostępu do treści danych swoich i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody.  

6) ma Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.; 

7) podanie przez Panią danych osobowych swoich lub dziecka jest warunkiem korzystania z oferty Rzeszowskiego Domu Kultury. Jest Pani zobowiązana do ich podania, 

a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości korzystania z oferty Rzeszowskiego Domu Kultury. 

Oświadczam, że zapoznałem się oraz akceptuję Regulamin „Szpilką w sedno 3” i treść klauzuli.  

 

  __________________                            ___________________________________________________ 
            Miejscowość, data                    Podpis uczestnika lub rodzica/ opiekuna prawnego uczestnika 

 

 

Imię i nazwisko uczestnika:  

Data urodzenia uczestnika:  

Nr telefonu 
uczestnika lub rodzica/ opiekuna prawnego/ 

uczestnika: 

 

Adres e mail  
uczestnika lub rodzica/ opiekuna prawnego/ 

uczestnika: 

 

Uczestnictwo  

w warsztatach 
(proszę zaznaczyć TAK po prawej stronie, przy 

danym warsztacie) 

„Wstydliwy wstyd” 27.10.2018, filia Staroniwa,  

godz. 10:00 - 13:00 Koszt uczestnictwa: 5,00 zł/ osoba. 

 

„Pracownia Decoupage” 17.11.2018, filia Zwięczyca 

godz. 10:00 - 14:00. Koszt uczestnictwa: 10,00 zł/ osoba. 

 

„Być kobietą” 08.12.2018 filia Widokowa 

godz.10:00 – 14:00.Koszt uczestnictwa: 5,00 zł/ osoba. 

 


