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Regulamin uczestnictwa w warsztatach organizowanych przez Cech Rzemiosł Różnych w
Krośnie ramach projektu pn. „Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy +
Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO”

1. Organizatorem warsztatów w ramach projektu „Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy +
Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO” jest Cech Rzemiosł Różnych
w Krośnie, ul. Piłsudskiego 14, 38-400 Krosno.
2. Wydarzenia skierowane są do dzieci wraz z pełnoletnim opiekunem oraz do młodzieży.
3. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
4. Liczba miejsc jest ograniczona.
5. Jedna osoba może wziąć udział maksymalnie dwa razy w warsztatach z cyklu „Zaglądnij do
Cechu”.
6. Warsztaty odbędą się w sali w siedzibie Cechu przy ul. Piłsudskiego 14, 38-400 Krosno.
7. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Cech jest zgłoszenie uczestnika
poprzez wypełnienie stosownego formularza - Karty uczestnika.
8. W przypadku uczestników niepełnoletnich Karta uczestnika musi być podpisana przez
rodzica/opiekuna prawnego.
9. Każdy uczestnik zajęć i rodzic / opiekun prawny nieletniego uczestnika zajęć zobowiązany
jest do zapoznania się i akceptacji niniejszego regulaminu.
10. Wszyscy uczestnicy zajęć zobowiązani są do bezwzględnego stosowania przepisów
przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
11. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć obowiązani są do stosowania się do
poleceń instruktora bądź innego pracownika Cechu.
12. Uczestnik poniżej 16 roku życia (13 – 16 lat), podczas zajęć znajduje się pod opieką
instruktora prowadzącego. Odpowiedzialność instruktora rozpoczyna się w momencie
przystąpienia do zajęć a kończy się z chwilą ich zakończenia.
13. Odpowiedzialność za dziecko w czasie drogi do Cechu i z Cechu spoczywa na
rodzicu/opiekunie prawnym.
14. Małoletnim uczestnikom zajęć nie wolno opuścić pomieszczenia, w którym odbywają się
zajęcia, bez wiedzy i zgody instruktora prowadzącego.
15. Uczestnicy warsztatów - dzieci do 12 roku życia - pozostają na nich pod opieką pełnoletnich
opiekunów.
16. Do obowiązków uczestnika należą w szczególności:
 wykonywanie poleceń instruktora,
 punktualne pojawianie się na warsztatach
 aktywne uczestnictwo w warsztatach,
 zachowywanie koleżeńskich stosunków oraz przestrzeganie zasad współżycia
społecznego,
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zapoznawanie się z ogłoszeniami, informacjami i komunikatami przekazywanymi
przez Cech.

17. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do poszanowania mienia Cechu.
18. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia
sali/pracowni ponosi osoba nieprzestrzegająca zasad.
19. Cech zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych
niezbędnych do organizacji i realizacji zajęć prowadzonych w ramach działalności statutowej
organizatora. Tym samym zastrzega sobie prawo do wykonywania podczas zajęć i imprez oraz
wykorzystania zdjęć i nagrań video w celach informacyjnych i promocyjnych związanych
działalnością Cechu a także w ramach promocji projektu „Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy
+ Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO” przez inne podmioty.
20. Uczestnicy zajęć i imprez organizowanych przez Cech, akceptujący niniejszy regulamin,
wyrażają równocześnie zgodę na wykorzystywanie ich danych oraz zdjęć i nagrań video z ich
udziałem zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w zakresie określonym w art. 2 i art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679” oraz Ustawą z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83).
21. W Karcie uczestnika znajdują się stosowne zapisy wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody
na wykorzystywanie zdjęć i nagrań muzycznych oraz filmowych z udziałem uczestników
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
22. Wyrażenie zgody jest warunkiem uczestnictwa w zajęciach.
23. Cech zastrzega sobie prawo do zmian w programie warsztatów oraz do odwołania
warsztatów, jeśli nie zgłosi się wystarczająca liczba uczestników.
24. Cech pozostawia sobie możliwość odwołania warsztatów z przyczyn od niego niezależnych.
W tym przypadku uczestnicy zostaną poinformowani o odwołaniu warsztatów.
25. Z tytułu zmian w programie warsztatów uczestnikom nie będą przysługiwać żadne roszczenia
względem Cechu.
26. Cech nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, przedmioty wartościowe pozostawione przez
uczestników zajęć podczas ich trwania, chyba, że zostaną one przekazane instruktorowi lub
pracownikowi Cechu.
27. Cech nie zobowiązuje się do pilnowania i przechowywania rzeczy pozostawionych na
korytarzach, w salach i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w tych
pomieszczeniach. Prosi się o nieprzynoszenie rzeczy cennych.
28. Cech zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w Regulaminie.

