Regulamin warsztatów artystycznych Fabryki Sztuk adresowanych do dzieci
I Informacje ogólne
1. Organizatorem warsztatów artystycznych, określanych dalej jako „warsztaty”, jest Fabryka Sztuk
z siedzibą w Tczewie (83-110) przy ul. 30 Stycznia 4.
2. Warsztaty mają charakter zamknięty i adresowane są do dzieci od 5. roku życia.
3. Regulamin warsztatów jest dostępny na stronie internetowej www.fabrykasztuk.tczew.pl oraz
w Fabryce Sztuk, 83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 4 - punkt obsługi klienta.
4. We wszystkich kwestiach związanych z warsztatami należy kontaktować się wyłącznie
z pracownikami
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mail:

promocja@fabrykasztuk.tczew.pl
5. Głównym celem warsztatów jest pobudzanie aktywności plastycznej dzieci oraz rozwijanie ich
kreatywności.

II Zasady uczestnictwa
1. Uczestnikiem mogą zostać dzieci w wieku od 5 lat.
2. Dzieci do ukończenia 7 lat uczestniczą w warsztatach obligatoryjnie z opiekunem. W przypadku
pozostałych uczestników obecność opiekuna nie jest konieczna.
3. Opiekunem musi być osoba, wskazana przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka w formularzu
zgłoszenia, o którym mowa w punkcie 6 poniżej.
4. Opiekun i dziecko muszą być zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,
tj. kaszel, gorączka, duszności, osłabienie, katar, nagła utrata węchu/smaku, objawy zapalenia
spojówek, biegunka, wymioty, ból gardła.
5. Nie wolno uczestniczyć w zajęciach, jeżeli w domu dziecka/opiekuna przebywa osoba na
kwarantannie lub w izolacji domowej albo dziecko/opiekun miało w ciągu ostatnich 2 tygodni od
terminu warsztatów kontakt z ww. osobą.
6. Warunkiem, aby zostać uczestnikiem warsztatów jest: zapoznanie się przez rodzica/opiekuna
prawnego z Regulaminem warsztatów artystycznych Fabryki Sztuk adresowanych do dzieci
oraz wypełnienie Formularza zgłoszenia na warsztaty artystyczne Fabryki Sztuk dla dzieci,
który dostępny jest na stronie internetowej www.fabrykasztuk.tczew.pl lub w wersji papierowej w
Fabryce Sztuk, 83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 4, punkt obsługi klienta.
7. Na każde warsztaty obowiązuje osobne zgłoszenie (formularz), którego może dokonać wyłącznie
rodzic/opiekun prawny dziecka.

8. Termin przyjmowania zgłoszeń zostanie każdorazowo opublikowany na stronie internetowej:
www.fabrykasztuk.tczew.pl
9. Złożenie zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyjęciem uczestnika na warsztaty.
10. O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.
11. Każda osoba dokonująca zgłoszenia otrzyma potwierdzenie zakwalifikowania się na warsztaty.
12. Rezygnacja z warsztatów przyjmowana jest drogą mailową: promocja@fabrykasztuk.tczew.pl

III Organizacja
1. Warsztaty prowadzone są na świeżym powietrzu (dziedzińcu Fabryki Sztuk) przy ul. 30 Stycznia 4
w Tczewie.
2. W razie niepogody warsztaty zostają odwołane najpóźniej w dniu, w którym miały się odbyć.
3. O odwołaniu osoba zgłaszająca zostanie powiadomiona telefonicznie. Stosowny komunikat pojawi
się również na stronie internetowej: www.fabrykasztuk.tczew.pl
4. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
5. Uczestnicy oraz ich opiekunowie muszą stosować się do poleceń pracowników Fabryki Sztuk,
również tych dotyczących reżimu sanitarnego (np. dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu 2 m, zakaz
swobodnego poruszania się pomiędzy stanowiskami pracy i wymieniania się przyborami pomiędzy
uczestnikami).
6. Prosimy o przybycie maks. 10 minut przed rozpoczęciem warsztatów.
7. Obowiązuje zakaz spożywania posiłków podczas warsztatów, z wyjątkiem picia wody/soku,
przyniesionego przez uczestnika.
8. Z warsztatów zostaną usunięte osoby, które zachowują się agresywnie, zakłócają wydarzenie,
stwarzają zagrożenie dla innych osób albo nie stosują się do zapisu niniejszego Regulaminu.
IV Informacje związane z ochroną danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Fabryka Sztuk, 83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Adrianą Głuchowską inspektor@um.tczew.pl.
3. Dane osobowe uczestnika i rodzica/opiekuna prawnego przetwarzane będą w celach organizacji
warsztatów.
4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
6. Dane osobowe uczestnika i rodzica/opiekuna prawnego przechowywane będą do momentu
odwołania zgody.

7. Odbiorcami danych osobowych uczestnika i rodzica/opiekuna prawnego będą wyłącznie podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym m.in. Powiatowa
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tczewie.
8. Rodzic/opiekun prawny posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
9. Rodzic/opiekun prawny ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
10. Dane rodzica/opiekuna prawnego i uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
w formie profilowania.
11. Rodzic/opiekun prawny, wysyłając formularz zgłoszenia, w szczególności oświadcza, że:
a) przyjmuje do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jego i uczestnika jest Fabryka
Sztuk, 83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 4,
b) posiada wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do celów, w jakim zostały
zebrane,
c) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacji warsztatów,
d) wyraża zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku swojego
oraz uczestnika, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci
fotografii i dokumentacji filmowej) przez Organizatora na potrzeby marketingowe Organizatora,
e) dla potrzeb Organizatora wizerunek jego i uczestnika może być użyty do różnego rodzaju form
elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych
osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego
udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających
na potrzeby organizacji wydarzenia oraz w celach informacyjnych,
f) niniejsza zgoda (podpunkt d-e) jest nieodpłatna, nieograniczona czasowo ani terytorialnie i
obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na
stronie Organizatora, Współorganizatorów oraz portalach społecznościowych Facebook, Twitter,
YouTube itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych,
g) wizerunek jego i uczestnika nie może być użyty w formie lub publikacji dla niego obraźliwej lub
naruszać w inny sposób jego dobra osobistych,
h) zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki przewidziane w regulaminie warsztatów.

