
 
REGULAMIN WARSZTATÓW „PIĘKNA KAŻDEGO DNIA” 

organizowanych przez Rzeszowski Dom Kultury 
 

I ORGANIZACJA  

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Warsztatach „PIEKNA KAŻDEGO DNIA” 

organizowanych przez Rzeszowski Dom Kultury,  

2. Warsztaty odbędą się w dwóch filiach Rzeszowskiego Domu Kultury i są bezpłatne: 

 

 filia Staromieście, Rzeszów ul. Staromiejska 43 a: 

16.09.2020r. godz. 17:00 – warsztaty praktyczne z nauki makijażu, prawidłowej pielęgnacji skóry 

                                                              z  Eweliną Sudoł - ekspertem ds. pielęgnacji i makijażu (niezależna 

                                                              dyrektor Mary Kay), 

godz. 18:30    – warsztaty z EKO Gabinet – jak skutecznie pozbyć się cellulitu, 

14.10.2020 r. godz. 17:00 – warsztaty praktyczne z nauki makijażu, prawidłowej pielęgnacji skóry 

                                                              z  Eweliną Sudoł - ekspertem ds. pielęgnacji i makijażu (niezależna 

                                                              dyrektor Mary Kay), 

  godz. 18:30    – warsztaty z trenerem personalnym Joanną Dziedzic, 

18.11.2020 r. godz. 17:00 – warsztaty praktyczne z nauki makijażu, prawidłowej pielęgnacji skóry 

                                                              z  Eweliną Sudoł - ekspertem ds. pielęgnacji i makijażu (niezależna 

                                                              dyrektor Mary Kay), 

  godz. 18:30   –  warsztaty z coachingiem wizerunkowym Karoliną Szczepanik, 

16.12.2020 r. godz. 17:00 – warsztaty praktyczne z nauki makijażu, prawidłowej pielęgnacji skóry 

                                                              z  Eweliną Sudoł - ekspertem ds. pielęgnacji i makijażu (niezależna 

                                                              dyrektor Mary Kay), 

  godz. 18:30 – warsztaty zdrowej diety bez wyrzeczeń z trenerem personalnym Joanną 

                                                             Dziedzic. 

 filia Zalesie, Rzeszów ul. Wieniawskiego 84: 

18.09.2020r. godz. 17:00 – warsztaty praktyczne z nauki makijażu, prawidłowej pielęgnacji skóry 

                                                              z  Eweliną Sudoł - ekspertem ds. pielęgnacji i makijażu (niezależna 

                                                              dyrektor Mary Kay), 

godz. 18:30    – warsztaty z EKO Gabinet – jak skutecznie pozbyć się cellulitu, 

23.10.2020 r. godz. 17:00 – warsztaty praktyczne z nauki makijażu, prawidłowej pielęgnacji skóry 

                                                              z  Eweliną Sudoł - ekspertem ds. pielęgnacji i makijażu (niezależna 

                                                              dyrektor Mary Kay), 

  godz. 18:30    – warsztaty z trenerem personalnym Joanną Dziedzic, 

20.11.2020 r. godz. 17:00 – warsztaty praktyczne z nauki makijażu, prawidłowej pielęgnacji skóry 

                                                              z  Eweliną Sudoł - ekspertem ds. pielęgnacji i makijażu (niezależna 

                                                              dyrektor Mary Kay), 

  godz. 18:30   –  warsztaty z coachingiem wizerunkowym Karoliną Szczepanik, 

18.12.2020 r. godz. 17:00 – warsztaty praktyczne z nauki makijażu, prawidłowej pielęgnacji skóry 

                                                              z  Eweliną Sudoł - ekspertem ds. pielęgnacji i makijażu (niezależna 

                                                              dyrektor Mary Kay), 

  godz. 18:30 – warsztaty zdrowej diety bez wyrzeczeń z trenerem personalnym Joanną 

                                                             Dziedzic. 

 

3. W Warsztatach mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie. 

4. Ilość miejsc zgodnie z wytycznymi GIS jest ograniczona do 12 osób na jednych warsztatach i decyduje 

kolejność zgłoszeń. 

5. Uczestnicy warsztatów zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. 

6. Rzeszowski Dom Kultury nie odpowiada za rzeczy zagubione i pozostawione przez Uczestników  

w czasie warsztatów. 

 

 



 

II WYTYCZNE SANITARNE 

1. Na Warsztaty będą przyjmowane tylko osoby zdrowe, bez objawów żadnej choroby. 

2. Miejsca warsztatowe będą dezynfekowane po każdym Uczestniku Warsztatów.  

3. Każda osoba wchodząca na Warsztaty musi zdezynfekować dłonie i poddać się pomiarowi temperatury 

ciała. 

 

III ZAPISY NA WARSZTATY 

1. Drogą elektroniczną od dnia 3 września 2020 r. poprzez przesłanie kompletu dokumentów na adres 

anna.laaroussi@rdk.rzeszow.pl  

 karta Uczestnika, 

 klauzula Informacyjna. 

Osoby zapisane drogą online, a które nie przyjdą na umówioną godzinę Warsztatów zostaną usunięte  

z listy Uczestników Warsztatów. 

2. Na miejscu w ramach wolnych miejsc po wypełnieniu kompletu dokumentów. 

3. Złożenie wymaganych dokumentów jest traktowane jako wyrażenie zgody na przetwarzanie  

i wykorzystanie danych, zawartych w dokumentacji, dla celów organizacji Warsztatów „Piękna Każdego 

Dnia”. 

IV POSTANOWIENIE KOŃCOWE 

4. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Warsztatów z przyczyn od niego niezależnych. 
5. Uczestnik biorąc udział w Warsztatach wyraża zgodę na nieodwołalne i nieodpłatne prawa 

wielokrotnego wykorzystywania zdjęć ze swoim wizerunkiem. Zgoda obejmuje wykorzystanie, 
utrwalenie i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w celu 
informacji i promocji Warsztatów. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. 
7. Sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Warsztaty „Piękna Każdego Dnia” 

 

 

 
 

                                                                                            WARSZTATY „PIEKNA KAŻDEGO DNIA” 
 
                                                                                           
                                                                                                      Rzeszowski Dom Kultury filia Staromieście 
                                                                                                            Rzeszowski Dom Kultury filia Zalesie 
 
 
 
 

                                                              KARTA ZGŁOSZENIA 
    Zgłoszenie musi być wypełnione drukowanymi literami, bez skrótów i obejmować dokładne dane. 
 
 
IMIĘ I NAZWISKO 
 

 
 

 
TELEFON KONTAKTOWY 
ADRES E-MAIL 
 

 
 

                                   FILIA STAROMIEŚCIE 
                            Rzeszów, ul. Staromiejska 43a 

FILIA ZALESIE 
                            Rzeszów, ul. Wieniawskiego 84 

16.09.2020  - warsztaty praktyczne z nauki makijażu, 
- jak skutecznie pozbyć się cellulitu, 

18.09.2020  - warsztaty praktyczne z nauki makijażu, 
- jak skutecznie pozbyć się cellulitu, 

14.10.2020  - warsztaty praktyczne z nauki makijażu, 
- piękna sylwetka bez siłowni, 

23.10.2020  - warsztaty praktyczne z nauki makijażu, 
- piękna sylwetka bez siłowni, 

18.11.2020  - warsztaty praktyczne z nauki makijażu, 
- coaching wizerunkowy, 

20.11.2020  - warsztaty praktyczne z nauki makijażu, 
- coaching wizerunkowy, 

16.12.2020  - warsztaty praktyczne z nauki makijażu, 
- zdrowa dieta bez wyrzeczeń. 

18.12.2020  - warsztaty praktyczne z nauki makijażu, 
- zdrowa dieta bez wyrzeczeń. 

 
Proszę o zaznaczenie  „X” dowolną ilość warsztatów w konkretnej jednej filii. 
 
 

 
Karta zgłoszenia jest ważna jedynie z podpisem, który świadczy o zapoznaniu się z Regulaminem. 

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojej osoby wymienionej w Karcie Zgłoszenia. 
 

Oświadczam, że zapoznałem/łam  się z powyższym Regulaminem i akceptuję jego warunki. 
Oświadczam, że jestem świadomy/a obostrzeń wynikających z reżimu sanitarnego według wytycznych  

Głównego Inspektora Sanitarnego. 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
                                                              (data i podpis osoby zgłaszającej swój udział w Warsztatach) 
 
 
 
 
 
 


