
REGULAMIN 

,,SZPILKĄ W SEDNO”- 
cykl spotkań/warsztatów online dla kobiet online 

 

Organizator: 
Rzeszowski Dom Kultury filia Staroniwa 

I. Postanowienia ogólne: 

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

2. W ramach wiosennego cyklu „Szpilką w sedno” w okresie marzec - maj 2021 r. zrealizowane zostaną trzy odrębne 

spotkania/warsztaty online dla kobiet. 

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. 

7. Wzajemne wsparcie oraz podtrzymywanie relacji w czasie pandemii. 
 

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

1. 26.03.2021 r., godz. 17:00 - 20:00: 

„Emocje w pandemii”: spotkanie psychologiczne 

 Czas trwania spotkania: 3 godz. 

 Koszt uczestnictwa: bezpłatne 

 Liczba Uczestników: 20 osób. 
 

2. 23.04.2021 r., godz. 17:00 - 20:00: 

„Makramowy kwietnik”: warsztaty rękodzielnicze 

 Czas trwania warsztatów: 3 godz. 

 Koszt uczestnictwa: 25,00 zł/ osoba. 

 Liczba Uczestników: 15 osób. 
 

3. 21.05.2021 r., godz. 17:00 - 19:00: 

„Zdrowe zakupy”: spotkanie z dietetykiem 

 Czas trwania warsztatów: 2 godz. 

 Koszt uczestnictwa: 20,00 zł/ osoba. 

 Liczba Uczestników: 20 osób. 
 

 

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

2. Koszt uczestnictwa oraz liczba Uczestników uzależniona jest od specyfiki danego spotkania/warsztatu  

(pkt. III Regulaminu).  

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

4. Z uwagi na reżim sanitarny oraz sytuację epidemiczną w kraju, w związku z pandemią koronawirusa, organizacja 

spotkań/warsztatów odbędzie się w formie online (zamknięte wydarzenie). Każda z Uczestniczek otrzyma link 

umożliwiający udział w spotkaniu/warsztacie. 

5.  W przypadku warsztatów rękodzielniczych „Makramowy kwietnik” dla Uczestniczek przygotowane zostaną 

pudełka narzędziowe z potrzebnymi materiałami. Pudełka będą do odebrania przez Uczestniczki w Rzeszowskim 

Domu Kultury filia Staroniwa w tygodniu poprzedzającym warsztaty online – po wcześniejszym kontakcie 

telefonicznym: 17 860 33 03 / 518 191 764. 

6. W przypadku możliwości realizacji wydarzenia w trybie stacjonarnym, Organizator poinformuje Uczestniczki 

wydarzenia o zmianie formy realizacji. W takim przypadku spotkanie/warsztat zostanie zrealizowany  

w zaplanowanym terminie oraz godzinie w Rzeszowskim Domu Kultury filia Staroniwa.  

 

 

 



V. Rekrutacja oraz opłaty: 

1. Zapisy na wszystkie spotkania/warsztaty rozpoczynają się 8 marca 2021 r. i będą trwać: 

 „Emocje w pandemii” do 24.03.2021 r. 

 „Makramowy kwietnik” do 21.04.2021 r. 

 „Zdrowe zakupy” do 19.05.2021 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 lub 518 191 764  

od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 - 17:00. 

4. Po dokonaniu zapisu telefonicznego na warsztaty, należy przesłać na adres staroniwa@rdk.rzeszow.pl wypełnioną 

kartę zgłoszenia wraz z klauzulą (dostępną na stronie www.rdk.rzeszow.pl) podpisaną przez Uczestnika  

lub w przypadku osób niepełnoletnich rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika oraz uiścić przelewem wymaganą 

opłatę za uczestnictwo w spotkaniu/warsztacie na numer konta: 38 1020 4391 0000 6202 0181 7048 -  najpóźniej  

w ostatni dzień trwania rekrutacji na dany warsztat (pkt. V 1.1.). 

5. Na jednej karcie zgłoszenia, Uczestnik zaznacza wszystkie spotkania i warsztaty, w których deklaruje swoje 

uczestnictwo w ramach cyklu „Szpilką w sedno”. 

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

braku minimalnej liczby osób na spotkanie/ warsztat (pkt. III. 1. – 5 os.; pkt. III. 2. -10 os.; pkt. III. 3.- 10 os.)  

oraz przyczyn od niego niezależnych.  

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

dokonania opłaty za warsztat (potwierdzenie dokonania przelewu lub paragon). 

8. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w warsztatach do pięciu dni przed realizacją 

spotkania/warsztatu, opłata za uczestnictwo nie podlega zwrotowi. 
 

VI. Postanowienia końcowe: 
1. 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. 

2. 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. 

3. Uczestnik nie może robić zdjęć, nagrywać filmów, ani w żaden inny sposób utrwalać, kopiować, a szczególnie 

upubliczniać obrazu z odbywających się przez komunikator internetowy spotkań/warsztatów. Uczestnik nie może 

także kopiować i upubliczniać materiałów otrzymanych przez Prowadzącego.  

4. Rzeszowski Dom Kultury nie ponosi odpowiedzialności za usterki techniczne, które wystąpią po stronie Uczestnika 

– jeżeli przyczyną usterki będzie wadliwy sprzęt techniczny oraz połączenie internetowe, z którego korzysta 

Uczestnik. 

5. W przypadku realizowania spotkań/warsztatów w trybie stacjonarnym 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 

przeprowadzonych w trybie stacjonarnym. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione i pozostawione 

przez Uczestników w czasie trwania spotkań/warsztatów stacjonarnie, za rzeczy skradzione oraz zniszczenia rzeczy 

należących do Uczestników dokonanych przez innych Uczestników. 

6. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

7. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.  

8. 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.  

9. 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, 518 191 764  

od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 17:00 

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

