REGULAMIN WARSZTATÓW
I Postanowienia ogólne
1. Organizatorem warsztatów jest Syrena Communications Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (52-311)
przy ulicy Marchewkowej 9, NIP 7090105918, działająca na zlecenie Ingka Centres Polska sp. z o.o.
Janki, Pl. Szwedzki 3, 05-090 Raszyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000725159
2. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu. Wszystkie zmiany
regulaminu, jakie ewentualnie pojawią się, będą publikowane i wyróżniane na stronie internetowej
Organizatora.

II Warunki Uczestnictwa
1. Organizator może wyznaczyć minimalny wiek uczestników zajęć. Informacje na ten temat są
prezentowane w opisie zajęć.
2. Osoby poniżej 18 roku życia mogą brać udział w warsztatach za wiedzą i pisemną zgodą opiekuna.
3. Każdy uczestnik musi przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz zasad epidemiologicznych
a. Używanie maseczki podczas zajęć
b. Zachowanie dystansu – 2m od innych uczestników warsztatów
c. Dezynfekcja rąk po wejściu na salę warsztawową
4. Udział w zajęciach odbywa się na własną odpowiedzialność (w przypadku osób niepełnoletnich na
odpowiedzialność opiekunów). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki
oraz kontuzje i urazy, powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z urządzeń oraz
nieprzestrzegania regulaminu i zasad bezpieczeństwa.

III Bezpieczeństwo
1. Osoby uczestniczące w kursie muszą przestrzegać przepisów obowiązującego regulaminu, a także
podporządkować się poleceniom prowadzących. Trening odbywa się wyłącznie w obecności
instruktora.
2. Obowiązuje zakaz udziału w warsztatach pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, które weszły na teren,
gdzie realizowane są zajęcia, będą poproszone o jego opuszczenie.

IV Organizacja zajęć
1. Liczba osób w grupach jest ograniczona.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu zajęć lub ich odwołania.

V Przetwarzanie danych osobowych i rozpowszechnianie wizerunku
1. Organizator ma prawo do przetwarzania danych osobowych Uczestników dla potrzeb niezbędnych
do realizacji zajęć.

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w
szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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
(Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych). Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach
związanych z prowadzonymi zajęciami. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Każdy
z Uczestników ma prawo: żądania od administratora dostępu do danych; żądania ich sprostowania;
żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia skargi do organu nadzorczego
(Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych jest dobrowolne. Uczestnik przyjmuje do
wiadomości, że niepodanie odpowiednich danych osobowych lub podanie danych nieprawdziwych,
niepełnych lub niedokładnych może faktycznie uniemożliwić uczestniczenie w zajęciach.
3. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania, w tym
rozpowszechniania zdjęć, fonogramów i wideogramów z wizerunkiem i wypowiedziami
Uczestników, bez konieczności każdorazowego zatwierdzania takiego wykorzystania. Zgoda
obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie materiałów z wizerunkiem Uczestnika i
głosem, za pośrednictwem dowolnego medium oraz rozpowszechnianie ich w celu promocji (w tym
promocji Organizatora), informowania i realizacji zajęć zgodnym z obowiązującym prawem,
wliczając w to w szczególności zamieszczanie zdjęć na stronach internetowych oraz publikacje w
gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach i publikacjach
elektronicznych. Równocześnie Uczestnik zrzeka się wszelkich praw związanych z zatwierdzeniem
każdorazowego wykorzystania wskazanych materiałów z wizerunkiem także w przypadku
wykorzystywania ich w celu łączenia z innymi obrazami za pośrednictwem technik cyfrowych, pod
warunkiem, że te wszystkie działania służyć mają jedynie propagowaniu zajęć lub promocji
Organizatora.

VI Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.
2. Jeżeli Uczestnik Warsztatów ma zastrzeżenia do przebiegu i organizacji Warsztatów może wnieść
reklamację w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres:
monka@syrenacommunications.com lub w formie pisemnej na adres Syrena Communications, ul.
Marchewkowa 9, 52-311 Wrocław. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni. Uczestnik
Warsztatów zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji za pośrednictwem poczty
elektronicznej lub w formie pisemnej na adres, z którego została złożona reklamacja.
3. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.alejabielany.pl w sposób
umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym
toku czynności.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy
praw nabytych Uczestnika Warsztatów.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdować będą
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
6. Regulamin obowiązuje od 9 listopada 2021 r.

