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Regulamin warsztatów dla młodzieży szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych  
„Akademia Form 3D” 

 
§ 1. ORGANIZATOR 

1. Organizatorem Warsztatów „Akademia Form 3D” zwanych dalej „Warsztatami” jest Urząd 
Marszałkowski Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi, 90-051 Łódź, przy al. Piłsudskiego 8, 
zwany dalej „Organizatorem”.  

2. Warsztaty organizowane są w ramach Festiwalu Myślenia Projektowego Łódzkie 2016, którego celem 
jest budowanie pozytywnego wizerunku marki regionalnej „Łódzkie Promuje”. Idea festiwalu oparta 
została o metodologię myślenia projektowego. 

3. Zadaniem warsztatów jest zachęcenie młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do 
twórczego i kreatywnego myślenia, poszukiwania nowych technik i budowania rozwiązań w oparciu  
o pracę zespołową. 

 
§ 2. DEFINICJE  

1. „Uczestnikiem” jest uczeń szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej, który został zgłoszony przez 
szkołę do uczestnictwa w warsztatach. 

2. „Zgłaszającym” jest nauczyciel/wychowawca/dyrektor, który dokonuje zgłoszenia grupy warsztatowej. 

3. „Opiekunem” jest nauczyciel/wychowawca, który sprawuje opiekę nad grupą warsztatową w trakcie 
trwania warsztatów oraz w trakcie dojazdu do/z miejsca organizacji warsztatów. 

4. Firma szkoleniowa - „Rabbit Form” – firma zajmująca się szkoleniami i propagowaniem wykorzystania 
technologii w zakresie technologii  druku 3 D. 

5. „Warsztaty druku 3D” – dwa jednodniowe warsztaty dla grupy 12 -15 uczestników dziennie, podczas 
których uczestnicy poznają podstawy projektowania przestrzennego, będą mieli możliwość pracy  
z profesjonalnymi programami do modelowania oraz stworzą własne  modele w technologii 3D. 

 

§ 3. POSTANOWIENIA OGÓLNE UDZIAŁU W WARSZTATACH 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udziału w Warsztatach, prawa i obowiązki Organizatora 
oraz prawa i obowiązki Uczestników. 

2. Uczestnicy i Zgłaszający mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem. 

3. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach www.dt.lodzkie.pl. 

4. Zgłoszenie chęci udziału w warsztatach jest jednoznaczne z akceptacją w całości  treści Regulaminu 
oraz zobowiązuje Uczestników i Zgłaszających do przestrzegania jego zapisów.  

 
§ 4. WARUNKI ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W WARSZTATACH 

1. Udział w warsztatach jest dobrowolny i bezpłatny. 

2. Warsztaty adresowane są do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu 
województwa łódzkiego. 

3. Zgłoszenia chęci do udziału  w warsztatach możliwe będzie poprzez formularz zgłoszeniowy 
zamieszczony na stronie www.dt.lodzkie.pl. Formularz zgłoszeniowy udostępniony zostanie w dniu  
9 maja 2016 r.  



 

 

4. Każda szkoła może zgłosić wyłącznie jedną maksymalnie 15 osobową grupę.  

5. Do udziału w warsztatach zaproszone zostaną 2 szkoły, które jako pierwsze prześlą kompletny  
i poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy.  

6. Szkoły, które jako pierwsze dokonały zgłoszenia udziału w warsztatach, zobowiązane są do 
przesłania szczegółowego kwestionariusza dotyczącego uczestnictwa w warsztatach. Organizator 
prześle szkole kwestionariusz szczegółowy uczestnictwa w warsztatach wraz z informacją  
o wyborze i ostatecznym terminie odesłania kwestionariusza. 

7. Nieodesłanie kwestionariusza w wyznaczonym terminie, uznane zostanie przez Organizatora za 
rezygnację z udziału w warsztatach. W takim przypadku do udziału w warsztatach Organizator 
zaprosi szkołę, która zgłosiła swoje uczestnictwo jako następna.  

8. Decyzja Organizatora dotycząca wyboru Uczestników warsztatów jest nieodwołalna i ostateczna. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Warsztatów z przyczyn od siebie niezależnych.  

 

 
§ 5. PRZEBIEG WARSZTATÓW 

1. Warsztaty odbędą się w dniach 23 i 24 maja 2016 r. w godzinach 9:00-16:00, na terenie  
Art Inkubatora, przy ul. Tymienieckiego 3 w Łodzi. 

2. Uczestnicy dojeżdżają na miejsce warsztatów we własnym zakresie i na własny koszt. 

3. Organizator we własnym zakresie zapewnia sprzęt komputerowy, drukarki i wszelkie materiały 
niezbędne do przeprowadzenia warsztatów. 

4. Organizator zapewnia napoje, ciastka i przerwę lunchową (kanapki). 

5. Organizator Warsztatów zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac powstałych w trakcie 
warsztatów w publikacjach oraz działaniach promocyjnych realizowanych przez Organizatora.  

6. Uczestnik Warsztatów ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkie szkody 
wyrządzone przez niego w trakcie trwania Warsztatów, w stosunku do innych osób, w tym innych 
Uczestników i instruktorów prowadzących Warsztaty jak i za uszkodzenia mienia Organizatora.  
W przypadku osób niepełnoletnich, odpowiedzialność za szkody powstałe z ich powodu ponoszą ich 
rodzice lub opiekunowie prawni.  

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty utracone lub pozostawione 
przez Uczestnika na terenie do niego należącym. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do 
postanowień Regulamin warsztatów dla młodzieży szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych 
„Akademia Form 3D” oraz przestrzegać przepisów przeciwpożarowych, porządkowych  
i bezpieczeństwa, obowiązujących na terenie należącym do Organizatora. Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek nie przestrzegania Zasad udziału lub 
zaleceń instruktora prowadzącego warsztaty. 

8. Za bezpieczeństwo uczestników warsztatów w trakcie ich trwania oraz w trakcie dojazdu i powrotu 
odpowiada Opiekun grup.  

 

§ 5. DANE OSOBOWE 

1. Rodzice i prawni opiekunowie uczestników warsztatów zobowiązani są do złożenia oświadczenia  
o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem  oraz do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych 
osobowych ich podopiecznych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami). 

2. Opiekunowie są odpowiedzialni za dostarczenie do Organizatora warsztatów oświadczeń opisanych 
w pkt.1, najpóźniej w dniu warsztatów, przed ich rozpoczęciem.  

3. Udział w warsztatach jest jednoznaczny ze zgodą na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku 
uczestnika w celach promocyjno -  informacyjnych.  



 

 

4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją warsztatów jest 
Organizator. 

5. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników będą przetwarzane przez  
Organizatora wyłącznie w celu związanym z realizacją warsztatów.  

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział  
w warsztatach 

7. Każdy Uczestnik warsztatów posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich 
poprawiania oraz żądania ich usunięcia 

 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej  
www.dt.lodzkie.pl 

2. W sprawach nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Ustawy z dnia 23 
kwietnia  Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm oraz ustawy o prawie autorskim  
i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 roku (Dz. U. Nr 80 z 2000 r, poz. 904 z późn. zm')., oraz 
inne właściwe przepisy prawa polskiego.  

 

 



 

 

Zgoda na udział dziecka w warsztatach „Akademia Form 3D” organizowanych 
w ramach Festiwalu Myślenia Projektowego ŁÓDZKIE  2016 

 

 

 

.......................................................................................... 

 

.......................................................................................... 
(imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego) 

 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ............................................................................................... 
      (imię i nazwisko dziecka) 

 

w warsztatach „Akademia Form 3D” organizowanych w ramach Festiwalu Myślenia Projektowego  ŁÓDZKIE 
2016 , które odbędą się w dniach ........................................................   

1) Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na udział w zajęciach. Jednocześnie wyrażam 
zgodę na podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących zdrowia mego dziecka oraz w innych 
sytuacjach nietypowych, przez prowadzącego zajęcia. 

2) Biorę odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone przez moje dziecko oraz nieprzestrzeganie 
przez nie Zasad udziału w  warsztatach „Akademia Form 3D” . 

3) Oświadczam, że zapoznałam/em się z Zasadami uczestnictwa w warsztatach. Zasady uczestnictwa w 
warsztatach dostępne są na stronie www.dt.lodzkie.pl 

4) Wyrażam  zgodę  na  wykonywanie  i  publikację  dokumentacji  multimedialnej  z  zajęć  z zachowaniem 
anonimowości danych osobowych. 

 

 

 

 

 

 

        ........................................................................ 
         (data i podpis rodzica/ prawnego opiekuna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika  warsztatów „Akademia Form 3D” 
organizowanych w ramach Festiwalu Myślenia Projektowego ŁÓDZKIE  2016 

 

 

 

.......................................................................................... 

 

.......................................................................................... 
(imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego) 

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 

oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Marszałka Województwa Łódzkiego z siedzibą przy 

al. Piłsudskiego 8 w Łodzi, danych osobowych mojego dziecka…………………………………………………. 

oraz moich jako rodzica (prawnego opiekuna) dla potrzeb niezbędnych do organizacji Festiwalu Myślenia 

Projektowego – Łódzkie 2016. 

 

 

 

 

        ........................................................................ 
         (data i podpis rodzica/ prawnego opiekuna) 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, uprzejmie informuję, 
iż: 

1) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych swojego dziecka oraz do ich poprawiania. 

2) Podanie danych jest dobrowolne. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


