
REGULAMIN 

uczestnictwa w warsztatach w ramach 

Festiwalu Podróżniczego „Włóczykijki” 

 

w brzmieniu obowiązującym 

od dnia 10 stycznia 2020 r. 

§ 1 

Organizator, dane kontaktowe 

1. Organizatorem Festiwalu Podróżniczego „Włóczykijki” oraz przeprowadzanych w ramach 

tego Festiwalu warsztatów jest Stowarzyszenie „Włóczykijki” z siedzibą przy ul. 

Czereśniowej 6, (74-320) w Barlinku, [wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem 753481], e-mail: festiwalwloczykijki@gmail.com. 

2. Oficjalną stroną Festiwalu Podróżniczego „Włóczykijki” jest www.wloczykijki.com oraz profil 

na portalu Facebook Festiwal Podróżniczy „Włóczykijki"  

(https://www.facebook.com/Festiwal-Podróżniczy-Włóczykijki-192130014457053/) 

3. Wszelkie informacje i ogłoszenia dotyczące Festiwalu i Warsztatów publikowane są  

na stronach internetowych wskazanych w punkcie 2. 

4. Kontakt z organizatorem w sprawach dotyczących Festiwalu następuje za pośrednictwem 

poczty e-mail: festiwalwloczykijki@gmail.com 

5. Kontakt z organizatorem w sprawach dotyczących zapisów na Warsztaty następuje  

za pośrednictwem poczty e-mail: warsztaty.wloczykijki@gmail.com  

6. Festiwal Podróżniczy „Włóczykijki” odbywa się na terenie Europejskiego Centrum Spotkań 

położonego przy ul. Leśnej 1 w Barlinku (74-320). 

 

§ 2 

Warsztaty – cel, termin, ogólne zasady 

1. Celem Festiwalu jak i organizowanych w jego ramach Warsztatów jest rozbudzanie  

i rozwijanie zainteresowań związanych z podróżowaniem, zdobywaniem nowych 

umiejętności oraz poznawaniem innych kultur. 

2. Festiwal odbywa się w dniach 8-9 lutego 2020 r. i w tym czasie organizowane będą 

Warsztaty. 

3. Warsztaty odbywają się na terenie Festiwalu Podróżniczego „Włóczykijki”. 

4. Warsztaty są ogólnodostępne, zaś udział w nich jest bezpłatny. 

5. Warsztaty podzielone są na kategorie tematyczne i wiekowe dostosowane do umiejętności  

i zdolności koncentracji uczestników. Długość warsztatów zależna jest od ich charakteru  

i kategorii wiekowej i wynosi od 30 do 180 minut. 

6. Szczegółowe opisy organizowanych warsztatów obejmujące m.in. temat, kategorie 

wiekowe, czas trwania poszczególnych warsztatów i dodatkowe wymogi uczestnictwa 

znajdują się na stronie www.wloczykijki.com oraz na Facebooku. 

7. Liczba miejsc na Warsztatach jest ograniczona i obowiązują na nie zapisy. 

8. Liczebność poszczególnych grup warsztatowych określa Organizator po uzgodnieniu  

z prowadzącym. 

9. Uczestnicy mogą brać udział tylko w Warsztatach odpowiednich dla swojej grupy 

wiekowej, przy czym Organizator może dopuścić na zajęcia osobę młodszą lub starszą niż 

przewidywana dolna lub górna granica wiekowa, wyłącznie w sytuacji, gdy nie ma 

wystarczającej liczby kandydatów danej kategorii wiekowej. 
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10. Organizator (Prowadzący) ma prawo do wykluczenia z udziału w Warsztacie Uczestnika, 

którego zachowanie zakłóca przebieg Warsztatu lub jest w inny sposób niestosowne. 

11. Uczestnicy z objawami grypy lub przeziębienia nie będą dopuszczani do udziału 

w Warsztatach. 

12. Uczestnictwo w warsztatach jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów niniejszego 

Regulaminu, w tym z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika  

i Opiekuna oraz z wyrażeniem zgody na wykorzystanie ich wizerunku w celach 

promocyjnych. 

 

§ 3 

Rekrutacja 

1. Rekrutacja do udziału w Warsztatach prowadzona jest od 27.01.2020 r. do 07.02.2020 r. 

2. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Warsztatach następuje mailowo na adres 

warsztaty.wloczykijki@gmail.com. 

3. Zgłoszenie uczestnictwa e-mailowo nie jest równoznaczne z zapisaniem się na Warsztaty. 

Zgłoszenie jest skuteczne dopiero po dostarczeniu do Organizatora prawidłowo 

wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszeniowego. 

4. Formularz Zgłoszeniowy dostępny jest do pobrania na stronie www.wloczykijki.com 

5. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż ilość miejsc przewidzianych dla Uczestników 

o zakwalifikowaniu na Warsztaty decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

 

§ 4 

Bezpieczeństwo 

1. Za bezpieczeństwo nieletnich Uczestników w trakcie Festiwalu przed godziną rozpoczęcia  

i po godzinie zakończenia Warsztatów odpowiada Rodzic/Opiekun dziecka. 

2. Rodzice/Opiekunowie nie uczestniczą w Warsztatach adresowanych do dzieci i młodzieży, 

by nie zakłócać przebiegu Warsztatów i nie rozpraszać Uczestników, chyba że udział 

opiekuna jest wymagany przez Organizatora. 

3. W czasie Warsztatów Uczestnicy znajdują się pod opieką Prowadzących Warsztaty. 

4. Podczas zajęć wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do zachowania ostrożności i wykonywania 

poleceń Prowadzących. 

5. Uczestnicy są zobligowani do dbania o powierzone im na czas Warsztatów mienie oraz  

o czystość pomieszczeń, w których przebywają. Za wszelkie szkody wyrządzone podczas 

Warsztatów przez Uczestnika odpowiada on osobiście, a za Uczestnika nieletniego jego 

Rodzic/Opiekun. 

 

§ 5 

Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie „Włóczykijki” z siedzibą przy ul. 

Czereśniowej 6, (74-320) w Barlinku, [wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem 753481], festiwalwloczykijki@gmail.com]. 

2. Administrator danych stosuje odpowiednie do celów gromadzenia i przetwarzania środki 

ochrony danych osobowych. 

3. Dane osobowe Uczestników warsztatów i ich opiekunów prawnych przekazane wraz  

z formularzem zgłoszeniowym przetwarzane są wyłącznie na potrzeby organizacji 

Warsztatów. 
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4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla dopuszczenia do 

udziału w Warsztatach. 

5. Szczegółowe zasady przetwarzania danych oraz informacja o prawach osoby, której dane 

dotyczą zawiera dokument „Informacja_RODO”. 

6. Dane osób, które nie zakwalifikowały się do udziału w Warsztatach są niszczone i nie są 

gromadzone ani przetwarzane. 

7. Udział w Warsztatach wiąże się z udzieleniem Organizatorowi nieodpłatnej i nieograniczonej 

w czasie zgody na wykorzystanie wizerunków Uczestnika i jego Rodzica/Opiekuna na 

potrzeby promocji Festiwalu Podróżniczego „WłóczyKijki“. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www.wloczykijki.com, w zakładce „Dokumenty 

do pobrania”. Na stronie tej znajdują się również informacje związanie z organizacją  

i realizacją Warsztatów, w tym klauzula informacyjna o której mowa w § 5 ust. 5. 

2. Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, w tym jego aktualizacji.  

O każdej zmianie Organizator poinformuje zainteresowanych umieszczając nową treść 

Regulaminu na stronie internetowej z zaznaczeniem okresu, od którego Regulamin 

obowiązuje. 

http://www.wloczykijki.com/

