
                     WARSZTATY ROBOTYKI 
 
 
 
REGULAMIN 

 
I. Postanowienia ogólne: 

1. Regulamin określa warunki udziału w „Warsztatach Robotyki” – organizowanych  przez 

Rzeszowski Dom Kultury wraz ze Stowarzyszeniem „Dzielnica”. 

2. Warsztaty odbywają się podczas trzech dni: 24.11, 1.12, 8.12.2021 r.  w Rzeszowskim 

Domu Kultury filia Pobitno, przy ul. Konfederatów Barskich 43 A  o godz. 17.00. 

3. W spotkaniach biorą udział dzieci w wieku 6-12 lat. 

II. Warunki uczestnictwa w warsztatach: 

1. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wcześniejsze telefoniczne zgłoszenie 

dziecka pod nr 516 121 438 oraz wypełnienie Karty Uczestnika wydarzenia, w której 

Uczestnik deklaruje, że wedle swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną 

wirusem SARS-CoV-2 oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem 

epidemiologicznym.  

2.  Organizator ma prawo zbierać od Uczestników wydarzenia dane osobowe 

i kontaktowe celem  kontaktu  z  Uczestnikami  wydarzenia  po  jego  zakończeniu 

i ułatwienia  służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego na wypadek 

wykrycia, że osoba zakażona brała udział  w wydarzeniu. Organizator przechowuje 

pozyskane dane przez okres 2 tygodni.  

3. 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 warsztaty.  

4.  Przy wejściu i wyjściu  na teren wydarzenia uczestnicy mają obowiązek ustawienia się   

w kolejce z zachowaniem dystansu 2 metrów.  

5. Uczestnicy mają obowiązek dezynfekcji dłoni przy wejściu  na teren wydarzenia.  

6. Uczestnicy  mają  obowiązek  zachowania  dystansu  pomiędzy  innymi  uczestnikami  

             wynoszącego co najmniej 1,5 metra.   

7. Dzieci biorące udział w warsztatach zostają przyprowadzone oraz odebrane przez 

Rodziców. 



8. W  razie  rezygnacji  z  udziału  w  warsztatach Rodzic  zobowiązany  jest niezwłocznie 

poinformować  o  tym  fakcie  Organizatora.   

9. Liczba uczestników warsztatów jest ograniczona do 12 osób.  O przyjęciu na warsztaty  

decyduje kolejność zgłoszeń.  

10. Złożenie  zgłoszenia  oraz  późniejsze  wypełnienie  Karty Uczestnika wydarzenia  jest  

traktowane  jako  wyrażenie  zgody  na przetwarzanie  i  wykorzystywanie podanych 

danych, dla celów organizacji imprezy.  

11. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  odwołania warsztatów  z  przyczyn  od  niego 

niezależnych.   

  
III.       Postanowienia końcowe: 
 

1. Wszelkie  informacje  dotyczące Warsztatów można uzyskać w  godz.  14:00 - 17:00  

pod numerem telefonu: 516 121 438.  

2. Zgłoszenie  uczestnictwa w imprezie 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).  

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 robotyki”. 

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

5. Zgłaszając 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.   


