REGULAMIN UCZESTNICTWA W WARSZTATACH
LETNIEJ SZKOŁY TRADYCJI – BUDOWA INSTRUMENTÓW

1. Warsztaty organizowane są przez Fundację Kultura Enter w partnerstwie z Warsztatami Kultury w
Lublinie i oba te podmioty w dalszej części Regulaminu zwane są Organizatorem.

2. Warsztaty trwają cztery dni: od 19 do 22 sierpnia 2021 r.
3. Miejsce odbywania się warsztatów: Klasztor oo. Dominikanów w Lublinie, ul. Złota 9 (Aula Klasztoru,
Sala Unii), Warsztaty Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 7.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca i godzin realizacji warsztatów.
5. Godziny i miejsce warsztatów:
I grupa – Warsztaty budowy oktawek biłgorajskich, prowadzący Zbigniew Butryn z
Janowa Lubelskiego, (Lubelskie), sala wystawowa, II piętro, Warsztaty Kultury w
Lublinie ul Grodzka 7
19 sierpnia – godz. 15.00-19.00
20 sierpnia – 15.00-19.00
21 sierpnia – 10.00-14.00
22 sierpnia - 15.00-19.00
II grupa - Warsztaty budowy bębenka obręczowego, zwanego również sitkowym,
jednoręczniakiem, bębenkiem z brzękadłami, prowadząca Katarzyna Zedel z Pawłowa,
(Radomskie), sala wystawowa II piętro Warsztaty Kultury w Lublinie ul Grodzka 7
19 sierpnia – godz. 10.00-14.00
20 sierpnia – godz. 10.00-14.00
21 sierpnia – 15.00-19.00
22 sierpnia – 10.00-14.00
III grupa - Warsztaty budowy ceramicznych okaryn i gwizdków, prowadzący
Grzegorz Romańczyk z Piotrkowic (Małopolska), sala warsztatowa, Warsztaty
Kultury w Lublinie ul Grodzka 7
19 sierpnia – godz. 15.00-19.00
20 sierpnia – 22 sierpnia godz. 10.00-14.00
IV grupa – Warsztaty budowy drewnianych instrumentów pasterskich: gwizdków,
piszczałek wielkopostnych (bez otworów palcowych), fujarek pasterskich (z otworami
palcowymi), dwojnicy, prowadzący Marcin Blachura z Żywca i Przemysław Ficek z
Jeleśni (Beskid Żywiecki) sala Unii, Klasztor oo Dominikanów, ul Złota 9
19 sierpnia – godz. 15.00-19.00
20 sierpnia -22 sierpnia godz. 10.00-14.00
Zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach przyjmowane przez formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem
https://forms.gle/DCgFKRX1zNacaFRX8 od dnia 30 lipca do 8 sierpnia 2021 r.

6. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
7. Spośród zgłoszonych osób Organizator wybierze uczestników, którzy otrzymają telefoniczną i mailową
informację z potwierdzeniem zakwalifikowania się do udziału w warsztatach.

8. Organizator dokonuje wyboru na podstawie odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu
zgłoszeniowym. Organizator wybiera uczestników mając na uwadze dobro realizowanych warsztatów.
Zgłaszający się nie będą rościli pretensji, jeśli nie zostaną zakwalifikowani do udziału w warsztatach.

9. Organizator ma prawo odmówić udziału w warsztatach bez podawania przyczyny.
10. Warsztaty skierowane są do osób powyżej 18 roku życia.
11. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora. Po
potwierdzonej rezerwacji miejsca Uczestnik zobowiązany jest do przesłania potwierdzenia uiszczenia
kaucji zabezpieczającej w wysokości 200 zł oraz podpisanego Regulaminu Uczestnictwa w Warsztatach
Letniej Szkoły Tradycji. Wymienione dokumenty należy przesłać w ciągu 3 dni od daty potwierdzenia
przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora e-mailem na adres: fundacjakulturaenter@gmail.com.

12. Kaucję należy wpłacać na rachunek Fundacji Kultura Enter 20-601 Lublin, ul. Balladyny 8/9 o numerze
84 1540 1144 2114 6405 5354 0001. Kaucja będzie zwracana uczestnikom po zakończeniu warsztatów.

13. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w warsztatach lub ich części po dniu 14 sierpnia 2021 r. kaucja
przepada na rzecz Organizatora, jako pokrycie kosztów organizacyjnych. Organizator nie pokrywa
kosztów przejazdu, noclegów ani wyżywienia uczestników.

14. Organizator zapewnia materiały i narzędzia potrzebne w trakcie warsztatów.
15. Uczestnik warsztatów ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku
z jego działaniami podczas warsztatów zarówno na osobie jego samego, jak i innych osób
oraz mieniu.

16. Osoby zgłaszające się do udziału w warsztatach oświadczają, że są świadome zagrożeń jakie mogą
być spowodowane pracą przy narzędziach stolarskich, narzędziach ostrych i pracy w drewnie.

17. Osoby zgłaszające się do udziału w warsztatach w pełni akceptują program Letniej Szkoły Tradycji i
deklarują udział w pełnym wymiarze godzinowym realizowanego projektu.

18. Uczestnicy warsztatów zobowiązują się do przestrzegania wszelkich ustaleń Organizatora oraz osób
prowadzących warsztaty.

19. Organizator utrwala przebieg warsztatów na całym jego terenie dla celów dokumentacji oraz promocji i
reklamy projektu i imprez Organizatora w przyszłych latach. Państwa dane osobowe w zakresie
wizerunku będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu informacyjnym, promocyjnym i publikacji na
stronach internetowych i profilach w serwisach społecznościowych Administratora i podmiotów
współpracujących, prasie. Organizator nie odpowiada za naruszenie przez osoby trzecie dóbr osobistych
uczestników warsztatu, w tym szkody wyrządzone z powodu utrwalania i wykorzystania ich wizerunku.

20. Za rzeczy pozostawione na terenie prowadzenia warsztatu Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
21. Zabronione jest na terenie warsztatów:
a) działanie zagrażające bezpieczeństwu, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów
mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na
terenie Pokazu,

b) przebywanie osób pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji
psychotropowych,
c) niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu,
d) wnoszenie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów oraz materiałów wybuchowych,
wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji
psychotropowych,
e) prowadzenie bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej
zarobkowej,
f) prowadzenie agitacji politycznej oraz prezentowanie jakichkolwiek treści niezgodnych z
polskim prawodawstwem,
g) palenie papierosów,
22. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie warsztatu.

23. Organizator pozostawia sobie możliwość odwołania warsztatu z przyczyn od niego niezależnych. W tym
przypadku uczestnicy zostaną poinformowani o odwołaniu warsztatu.

24. Z tytułu zmian w programie warsztatu uczestnikom nie będą przysługiwać żadne roszczenia względem
Organizatora.

25. Dokonanie zgłoszenia na warsztaty oraz uiszczenie opłaty za uczestnictwo w nich jest równoznaczne z
potwierdzeniem zapoznania się z zapisami niniejszego Regulaminu i ich akceptacją.

Informacje dla uczestników w związku z COVID-19:
Uczestnicy warsztatów zobowiązani są do stosowania się do aktualnych wytycznych sanitarnoepidemiologicznych wprowadzonych w związku z występującym na terenie kraju stanem epidemii,
w szczególności:

 Uczestnicy warsztatów przed wejściem na teren zajęć będą mieli mierzoną temperaturę. Osoby o





temperaturze powyżej 38 stopni Celsjusza nie zostaną wpuszczone na teren prowadzonych
warsztatów.
Przy wejściu na teren warsztatów uczestnik zajęć będzie miał obowiązek skorzystania z płynu
dezynfekującego do rąk zapewnionego przez organizatora.
Uczestnik warsztatów zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa maseczką lub zachowania
dystansu 1,5m od pozostałych uczestników Warsztatów
Akceptując regulamin, uczestnik warsztatów oświadcza, że w przypadku wystąpienia u niego
objawów choroby nie będzie mógł/mogła wziąć udziału w wydarzeniu, o czym niezwłocznie
poinformuje organizatora.

(podpis uczestnika wydarzenia)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Uczestników warsztatów
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr
119, s.1), dalej „RODO”, informujemy, że:

1.

Niniejszym informujemy, że Fundacja Kultura Enter z siedzibą przy ul. Balladyny 8/9, 20-601 Lublin
jest Administratorem danych osobowych uczestników warsztatów.

2.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia warsztatów, rejestracji
uczestników, w celach statystycznych oraz w celach archiwalnych (dowodowych) oraz w celach
promocyjnych Organizatorów (podstawa z art 6 ust 1 lit a i b RODO).

3.

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych: upoważnieni
pracownicy i współpracownicy Administratora oraz usługodawcy i ich upoważnieni pracownicy,
którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług
świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty obsługujące systemy informatyczne.

4.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od czasu zakończenia roku
kalendarzowego w którym odbywają się warsztaty.

5.

Fundacja Kultura Enter wyznaczyły Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo
skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez email
fundacja@kulturaenter.eu lub pisemnie na adres siedziby Fundacji wskazany w pkt. 1.Proszę pamiętać
że, przed realizacją Państwa praw będziemy musieli Państwa odpowiednio zidentyfikować.

6.

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:
a) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania (art. 15 i art. 16
RODO),
b) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18
RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
c)

prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych
Osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1
RODO,

d) przenoszenia swoich danych osobowych na podstawie art. 20 RODO
e) do cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do czasu jej wycofania
7.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Danych Państwa danych osobowych
narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

8.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.

9.

Podanie organizatorowi warsztatów danych osobowych jest dobrowolne jednak odmowa ich podania
uniemożliwi realizację celów.

_________________________________
(podpis uczestnika wydarzenia)

