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WARSZTATOWNIA IGNACEGO 

ŁUKASIEWICZA 

                                       

                                                   11 CZERWCA - 10 GRUDNIA 2022 R. 

 
 

REGULAMIN  
 

 
I. Postanowienia ogólne: 

 

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w „Warsztowni Ignacego Łukasiewicza 

Łukasiewicza” organizowanych przez Rzeszowski Dom Kultury z siedzibą w Rzeszowie przy 

ul. Staromiejskiej 43a. 

2. Warsztaty z cyklu „Warsztatownia Ignacego Łukasiewicza Łukasiewicza” mają na celu 

zachęcić mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, ich wzajemną 

integrację, zagospodarowanie czasu wolnego, a przede wszystkim upamiętnienie Ignacego 

Łukasiewicza.  

3. Warsztaty z cyklu „Warsztatownia Ignacego Łukasiewicza” odbywają się w dniach  

od 11 czerwca do 10 grudnia 2022 roku, na terenie Rzeszowa w podanych poniżej terminach: 

 

Mały Chemik – filia Widokowa, 11.06 (sobota), godz. 11:00.  

Numer telefonu do zapisów - 518 191 764 – liczba miejsc – 15.  

Warsztaty Teatralne – filia Country, 9.07 (sobota), godz. 13:00.  

Numer telefonu do zapisów - 17 748 15 46 – liczba miejsc – 15. 

Warsztaty Konstrukcyjne – filia Pobitno 13.08 (sobota), godz. 14:00.  

Numer telefonu do zapisów - 17 853 50 30 – liczba miejsc – 10.  

Lekcja Przedsiębiorczości – filia Miłocin 10.09 (sobota), godz. 10:00. 

Numer telefonu do zapisów - 513 019 105 – liczba miejsc – 15.  

Bio Laboratorium – filia Dąbrowskiego 8.10 (sobota), godz. 17:00  

Numer telefonu do zapisów - 515 409 251 – liczba miejsc – 10. 

Inaczej Foto – filia Staromieście 12.11 (sobota), godz. 12:00  

Numer telefonu do zapisów - 515 409 262 – liczba miejsca – 20. 

Klocka Lampa – Warsztaty Rodzinne – filia Zalesie 10.12 (sobota), godz. 12:00  

Numer telefonu do zapisów - 17 748 39 60 – liczba miejsc – 10. 
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II. Warunki uczestnictwa w warsztatach: 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest dokonanie telefonicznego zgłoszenia pod 

wskazanymi numerami telefonów nie wcześniej niż dwa tygodnie przed terminem wydarzenia 

oraz wypełnienie w dniu Karty Uczestnika w dniu Warsztatów. 

2. Uczestnicy powinni przybyć na miejsce wydarzenia z odpowiednim wyprzedzeniem celem 

zebrania przez Organizatora danych osobowych i oświadczeń, o których mowa w niniejszym 

Regulaminie przed wejściem na imprezę. 

3. W razie rezygnacji z udziału w warsztatach Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie 

poinformować o tym fakcie Organizatora warsztatów.  

4. O przyjęciu na Warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń. 

5. Złożenie telefonicznego zgłoszenia oraz późniejsze wypełnienie karty uczestnika wydarzenia 

jest traktowane, jako wyrażenie zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie podanych danych, 

dla celów organizacji Warsztatów. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Warsztatów z przyczyn od niego 

niezależnych.  

 

 

III. Postanowienia końcowe: 

 

1. Wszelkie informacje dotyczące Warsztatów można uzyskać w godz. od 10:00 do 18:00 pod 

numerami telefonów wskazanymi w rozdziale I. w pkt 3. 

2. Zgłoszenie uczestnictwa 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. 2018r. poz. 1000) zastępującą 

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

3. 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. 

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

5. Zgłaszając swój udział w warsztatach Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym 

Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.  

6. Sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.  

 

 

 


