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 WARSZTATY PROJEKTOWANIA 

TARASÓW I BALKONÓW       

                                                        29 MARCA 2019 r. godz. 16:00 do 21:00 

 

REGULAMIN  
 

 

I. Postanowienia ogólne: 
 

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Warsztatach projektowania 

tarasów i balkonów. 

2. Organizatorem warsztatów jest Rzeszowski Dom Kultury filia Pobitno. 

3. Warsztaty odbędą się 29 marca 2019 roku w godz. od 16:00 do 21:00, 

w Rzeszowskim Domu Kultury filia Pobitno przy ul. Konfederatów Barskich 

43a, w Rzeszowie. 

 

II. Warunki uczestnictwa w warsztatach: 
 

1. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wypełnienie i złożenie 

prawidłowo i czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia (załącznik 

nr 1 do Regulaminu) oraz dokonanie opłaty 20 zł od osoby.  

2. Prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia należy złożyć osobiście w  

Rzeszowskim Domu Kultury filia Pobitno, ul. Konfederatów Barskich 43a,  

35-321 Rzeszów lub wysłać jej skan pocztą elektroniczną na adres: 

marek.szczurek@rdk.rzeszow.pl 

3. Zgłoszenia i opłaty przyjmowane będą do 21.03.2019 r. w Rzeszowskim 

Domu Kultury filia Pobitno. 

4. W Warsztatach projektowania tarasów i ogrodów mogą brać udział tylko 

osoby dorosłe. 

5. Uczestnictwo w warsztatach jest płatne  - 20 zł od osoby, a liczba miejsc 

ograniczona. O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń. 

6. Opłata za uczestnictwo w warsztatach obejmuje: zajęcia grupowe  

z instruktorem, rośliny oraz narzędzia niezbędne do przeprowadzenia 

warsztatu, materiały dydaktyczne dla każdego Uczestnika. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów w przypadku 

zgłoszenia się mniej niż 6 osób. 

8. Złożenie karty zgłoszenia jest traktowane jako wyrażenie zgody 

na przetwarzanie i wykorzystywanie danych, zawartych w dokumentacji 

warsztatowej, dla celów organizacji warsztatów. 

9. W razie rezygnacji z udziału w warsztatach Uczestnik jest zobowiązany 

poinformować o tym fakcie niezwłocznie Organizatora warsztatów. 

10. Organizator zastrzega sobie możliwość skrócenia bądź wydłużenia 

warsztatów, aby Uczestnicy mogli wykonać zaplanowane projekty. 

11. Na czas trwania warsztatów Uczestnicy powinni założyć strój odpowiedni 

do pracy z roślinami, rękawiczki oraz obuwie zmienne.  
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12. Uczestnicy warsztatów zobowiązani są do używania sprzętów w sposób 

zgodny z ich przeznaczeniem. W przeciwnym razie za szkody powstałe  

na skutek zniszczenia sprzętu bądź mienia prowadzącego odpowiada 

Uczestnik. 

13. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skaleczenia, 

oparzenia bądź inne urazy uczestników wynikające z niepoprawnego lub 

lekkomyślnego użycia narzędzi ogrodniczych. 

14. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania wszelkich zasad higieny  

i bezpieczeństwa pracy w miejscu wykonywania warsztatów oraz  

ostrożności podczas wykonywania prac ogrodniczych. 

15. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów z przyczyn 

od niego niezależnych. 

 

III. Postanowienia końcowe: 
 

1. Wszelkie informacje dotyczące warsztatów można uzyskać pod numerem 

telefonu: 517-746-081 lub 17 853 50 30 od poniedziałku do piątku  

w godzinach 13:00 -19:30. 

2. Złożenie karty zgłoszenia traktowane jest  jako wyrażenie zgody Uczestnika 

warsztatów na: 

a) przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych, którym 

jest Organizator wydarzenia, do celów związanych z organizacją 

niniejszych warsztatów na podstawie Rozporządzenia Parlamentu  

Europejskiego, Rady (UE) 2016/679  z dnia 27.04.2016 r.  (załącznik nr 2  

do Regulaminu). 

b) wykorzystanie  przez Organizatora  wizerunku Uczestnika - zdjęcia, filmu  

wykonanego  podczas w/w warsztatów i przenosi na Organizatora, 

w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie  wszelkie prawa  

do korzystania i rozporządzania wizerunkiem – zdjęciem, filmem. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. 

3. Zgłaszając swój udział w warsztatach Uczestnik oświadcza, że zapoznał 

się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.  

4. Sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.  


