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IV Budziwojski Kiermasz Bożonarodzeniowy 

Warsztaty online tworzenia stroików świątecznych 

 
 

REGULAMIN  

 
I. Postanowienia ogólne: 

 

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w warsztatach online tworzenia stroików 

świątecznych, zwanych dalej „Warsztatami”. 

2. Warsztaty organizowane są w ramach IV Budziwojskiego Kiermaszu Bożonarodzeniowego. 

Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego 

na rok 2020. 

3. Organizatorem jest Rzeszowski Dom Kultury, zwany dalej „Organizatorem”.  

4. Warsztaty mają na celu zachęcić mieszkańców miasta do aktywnego uczestnictwa w życiu 

kulturalnym, ich wzajemną integrację oraz zagospodarowanie czasu wolnego. 

5. Warsztaty odbędą się 19 grudnia 2020 r. o godzinie 15:00 w formie relacji na żywo 

w zamkniętej grupie na portalu Facebook. 

 

II. Warunki uczestnictwa w Warsztatach: 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest wypełnienie i przesłanie czytelnej karty 

zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu), klauzuli (załącznik nr 2 do Regulaminu) 

w formie skanów/wyraźnych zdjęć na adres e-mail: country@rdk.rzeszow.pl, wpisując 

w temacie: warsztaty online tworzenia stroików świątecznych. 

2. Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie od 10 do 16 grudnia 2020 roku. Dokumenty 

złożone po terminie nie będą uwzględniane. 

3. Liczba miejsc jest ograniczona, a o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

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

i wykorzystywanie danych zawartych w dokumentacji dla celów organizacji Warsztatów. 

5. W razie rezygnacji z udziału w Warsztatach, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie 

poinformować o tym fakcie Organizatora. 

6. Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązują się do odbioru przygotowanych pakietów 

plastycznych. W skład pakietów wchodzą materiały służące do wykonania stroika 
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świątecznego według instruktażu przeprowadzonego w trakcie warsztatów. Odbioru 

pakietów należy dokonać osobiście w terminie od 17 do 18 grudnia, w godzinach od 11:00 

do 17:00, w siedzibie Rzeszowskiego Domu Kultury filia Country. 

7. Każdemu Uczestnikowi przysługuje jeden pakiet plastyczny. Wszystkie pakiety plastyczne 

zawierają te same produkty. 

8. Nieodebranie pakietu plastycznego skutkuje utratą prawa do uczestnictwa w Warsztatach. 

9. Zakwalifikowani Uczestnicy otrzymają za pośrednictwem portalu Facebook zaproszenie 

do zamkniętej grupy utworzonej specjalnie w celu przeprowadzenia Warsztatów. Udział 

w Warsztatach możliwy jest jedynie za pośrednictwem tejże grupy. 

10. W związku z obowiązującym reżimem sanitarnym w czasie trwania epidemii COVID-19 

podczas odbioru pakietów plastycznych należy zachować wymagane prawem środki 

bezpieczeństwa.  

 

III. Postanowienia końcowe: 

 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Warsztatów i jest 

dostępny na stronach i profilach Rzeszowskiego Domu Kultury. 

2. Wszelkie informacje dotyczące Warsztatów można uzyskać w godz. od 11:00 do 17:00 pod 

numerem telefonu 515 409 247. 

3. Zgłoszenie się do udziału w Warsztatach równoznaczne jest z uznaniem warunków 

Regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą 

o ochronie danych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 r. poz. 1000) zastępującą 

dotychczasową Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Rz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883). 

4. Uczestnik biorąc udział w Warsztatach wyraża zgodę na nieodwołalne i nieodpłatne prawa 

wielokrotnego wykorzystywania zdjęć ze swoim wizerunkiem bez ograniczeń czasowych 

i terytorialnych. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie i powielanie wykonanych zdjęć 

za pośrednictwem dowolnego medium w celu promocji Warsztatów. 

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

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów, sposobów realizacji i promocji 

Warsztatów oraz odwołania wydarzenia z przyczyn od niego niezależnych. 

7. Zgłaszając swój udział w Warsztatach Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym 

Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.  

8. Sprawy nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.  

 


