
 Regulamin udziału w warsztatach październikowych
  

Organizacja zajęć 

1. Wydarzenie organizowane jest przez Stowarzyszenie Paradoks.
2. Warsztaty finansowane są ze środków budżetowych Miasta i Gminy Dolsk.

Udział w zajęciach 

3. Udział w zajęciach jest bezpłatny.
4. Warunkiem udziału w warsztatach jest dokonanie zgłoszenia poprzez stronę

http://www.stowarzyszenie-paradoks.pl oraz uzyskanie potwierdzenia udziału ze strony 
organizatora. Samo wypełnienie zgłoszenia nie jest równoznaczne z udziałem dziecka w 
warsztatach. Udział zostanie potwierdzony drogą mailową.

5. Zajęcia odbywają się w dniu 29.10.2022 r. w świetlicy w Księginkach. 
6. Organizator zapewnia niezbędne materiały wykorzystywane podczas warsztatów.
7. Organizator nie zapewnia dowozu uczestników na warsztaty. Uczestnicy docierają na zajęcia we 

własnym zakresie.
8. Udział w zajęciach mogą brać osoby w wieku od 7 do 15 lat. Rodzice/prawni opiekunowie mogą 

brać udział w warsztatach celem udzielania pomocy uczestnikom.
9. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
10. Udział w zajęciach potwierdzany jest przez uczestnika (lub opiekuna

prawnego/rodzica) podpisem na liście obecności. Udział w warsztatach oznacza akceptację 
wykorzystania wizerunku dzieci oraz rodziców/opiekunów w postaci fotografii z wydarzenia.

11. Uczestnicy mają obowiązek dostosować się do poleceń opiekunów/prowadzących warsztaty.
12. Udział w warsztatach równoznaczny jest z akceptacją regulaminu.

Środki bezpieczeństwa 

13. Rodzice / prawni opiekunowie zobowiązani są do powiadomienia organizatora o chorobach 
oraz alergiach dzieci.

14. Rodzice / prawni opiekunowie wyrażają zgodę na udział dzieci w warsztatach świadomi ryzyk z 
tym związanych (m.in. ukąszenia owadów, wystawienie na działanie promieni słonecznych, 
itd.)

15. Pomimo   podjęcia   przez   organizatora   działań   zapewniających   bezpieczeństwo   udział
w warsztatach odbywa się na własne ryzyko rodziców, opiekunów oraz uczestników.

16. Warsztaty nie mają charakteru zorganizowanych półkolonii, a jednorazowego warsztatu w 
plenerze i śietlicy w których udział jest dobrowolny.

17. Uczestnicy zgłoszeni przez stronę internetową zgodnie z ust. 4 podlegają ubezpieczeniu od 
Następstw Nieszczęśliwych Wypadków opłaconych przez organizatora.

Obowiązki informacyjne 

18. Dokumentacja zdjęciowa wykonana podczas warsztatów będzie upubliczniona. Wizerunek
uczestników będzie jawny.

19. Dane osobowe uczestników mogą być przekazane Miastu i Gminie Dolsk, jako podmiotowi
dotującemu realizację zadania.

20. Udział w zajęciach jest jednoznaczny z akceptacją RODO.

http://www.stowarzyszenie-paradoks.pl/


Klauzura informacyjna RODO 

Informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Paradoks z siedzibą w

Poznaniu ul. Mielżyńskiego 27/29. Z administratorem danych można się skontaktować przez
adres poczty elektronicznej kontakt@stowarzyszenie-paradoks.pl, telefonicznie pod numerem
506371340 lub pisemnie na adres siedziby Stowarzyszenia.

2. Pani/ Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji działań statutowych Stowarzyszenia.
Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotowi finansującemu realizację projektu tj.
Miastu i Gminie Dolsk.

4. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Stowarzyszenia
Paradoks.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat.

6. Przysługuje Pani/ Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich
sprostowania oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania.

7. Wobec danych zebranych na podstawie zgody, ma Pani/ Pan prawo do jej wycofania w
dowolnym momencie. Zgodę można odwołać poprzez złożenie stosownego pisemnego
oświadczenia w siedzibie Stowarzyszenia, lub poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia
zawierającego czytelny podpis na adres poczty mailowej Stowarzyszenia.

8. Przysługuje Pani/ Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich nie podanie uniemożliwi udział w
projekcie „Pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko”




