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 WARSZTATY KREATYWNE  

„GWIAZDA BETLEJEMSKA W ŚWIĄTECZNYM BLASKU” 

                                                        1 GRUDNIA 2018 r. godz. 10:00 do 15:00 

 
 

 

REGULAMIN  
 

 

I. Postanowienia ogólne: 
 

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w warsztatach kreatywnych 

„Gwiazda betlejemska w świątecznym blasku”. 

2. Organizatorem warsztatów jest Rzeszowski Dom Kultury filia Załęże. 

3. Warsztaty odbędą się 1 grudnia 2018 roku w godz. od 10:00 do 15:00, 

w Rzeszowskim Domu Kultury filia Załęże przy ul. Księdza Jana Stączka 12 

w Rzeszowie. 

 

II. Warunki uczestnictwa w warsztatach: 
 

1. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wypełnienie i złożenie 

prawidłowo i czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia (załącznik 

nr 1 do Regulaminu) oraz dokonanie opłaty 10 zł od osoby.  

Prawidłowo wypełnioną kartę należy złożyć: 

- osobiście lub pocztą tradycyjną z dopiskiem „GWIAZDA BETLEJEMSKA” 

na adres:  

 Rzeszowski Dom Kultury filia Załęże  

ul. Księdza Jana Stączka 12 

35-322 Rzeszów 

 

2. Zgłoszenia i opłaty przyjmowane będą od 20.11.2018 r. do 27.11.2018 r. 

w Rzeszowskim Domu Kultury filia Załęże. 

3. W warsztatach „Gwiazda betlejemska w świątecznym blasku” mogą brać 

udział uczestnicy w wieku od 16 lat. 

4. Uczestnictwo w warsztatach jest płatne  - 10 zł od osoby, a liczba miejsc 

ograniczona. O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów w przypadku 

zgłoszenia się mniej niż 6 osób. 

6. Złożenie karty zgłoszenia jest traktowane jako wyrażenie zgody 

na przetwarzanie i wykorzystywanie danych, zawartych w dokumentacji 

warsztatowej, dla celów organizacji warsztatów. 

7. W razie rezygnacji z udziału w warsztatach Uczestnik jest zobowiązany 

poinformować o tym fakcie niezwłocznie Organizatora warsztatów. 
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8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów z przyczyn 

od niego niezależnych. 

 

III. Postanowienia końcowe: 
 

1. Wszelkie informacje dotyczące warsztatów można uzyskać pod numerem 

telefonu: 509 541 213 w godzinach 12:30 -19:30. 

2. Złożenie karty zgłoszenia traktowane jest  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. Organizator 

zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. 

3. Zgłaszając swój udział w warsztatach Uczestnik oświadcza, że zapoznał 

się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.  

4. Sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.  


