Zasady udziału w warsztatach organizowanych
w ramach Festiwalu Myślenia Projektowego Łódzkie 2016
organizowanych przez Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Łódzkiego (zwany dalej Organizatorem) z siedzibą w Łodzi przy al. Piłsudskiego 8

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Warsztaty organizowane w ramach Festiwalu Myślenia Projektowego odbędą się w Łodzi, Sieradzu
i Wieluniu w dniach 18 – 25 maja 2016 r. (miejsce organizacji poszczególnych warsztatów wskazane
jest w formularzu aplikacyjnym).
2. W Warsztatach mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 rok życia (zwane dalej „Uczestnikami”).
W przypadku wątpliwości, co do wieku Uczestnika Organizator ma prawo żądać okazania dokumentu
potwierdzającego jego wiek.
3. Osoby niepełnoletnie, mogą uczestniczyć w Warsztatach, o ile zostaną zgłoszone do udziału przez
rodzica lub opiekuna prawnego. Niezależnie od zgłoszenia, o którym mowa powyżej niezbędna jest
także pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Warsztatach, wyrażona i przesłana
za pośrednictwem poczty elektronicznej najpóźniej 1 dzień przed terminem rozpoczęcia Warsztatów.
Wzór zgody rodzica lub opiekuna prawnego stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Podpisany
oryginał zgody rodzica lub opiekuna prawnego należy przekazać przedstawicielowi Organizatora
w dniu Warsztatów. W przypadku grup zorganizowanych za dostarczenie zgód opiekunów
odpowiedzialni są Opiekunowie Grup. Nieprzedstawienie pisemnej zgody na uczestnictwo osoby
niepełnoletniej w w/w terminie, jest tożsame z jej rezygnacją z udziału w Warsztatach.
4. Udział w Warsztatach jest bezpłatny.
5. Osoby zgłaszające się na Warsztaty zobowiązane są do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się
z Zasadami udziału oraz do wyrażenia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych 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) i nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku
związku z realizacją i promocją Warsztatów.
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.
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10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Warsztatów z przyczyn od siebie niezależnych.
11. Pytania dotyczące udziału w Warsztatach i innych zagadnień związanych z Warsztatami należy
kierować na adres: dtblog@lodzkie.pl

ZASADY ZGŁASZANIA I PRZEBIEG WARSZTATÓW
1. Uczestnikiem warsztatów może być osoba, która prześle prawidłowo wypełniony formularz
aplikacyjny. Formularz jest dostępny na stronie: www.dt.lodzkie.pl.
2. Nie są brane pod uwagę zgłoszenie wysłane w inny sposób.
3. W nadesłanym formularzu można wskazać, który warsztat, interesuje uczestnika najbardziej.
4. W oparciu o przesłane formularze aplikacyjne Organizator dokona doboru uczestników warsztatów
pod kątem założeń projektowych. Osoby zakwalifikowane do udziału w warsztatach zostaną
powiadomione do dnia 14 maja 2016 r. Zakwalifikowany uczestnik zobowiązany jest ostatecznie
potwierdzić swoje uczestnictwo w warsztatach do dnia 17 maja 2016 r. W przypadku braku
ostatecznego potwierdzenia skreśla się uczestnika z listy i zaprasza do udziału osoby z listy
rezerwowej.
5. Liczba osób biorąca udział w warsztatach jest ograniczona.
6. W przypadku niezakwalifikowania się do udziału w Warsztatach zgłaszający zostaje wpisany na listę
rezerwową. W chwili zwolnienia miejsca na Warsztatach, kolejne osoby z listy rezerwowej zostaną
poinformowane telefonicznie lub poprzez e-mail o możliwości wzięcia udziału w Warsztatach.
7. Uczestnicy udostępnią Organizatorowi swoje dane, które posłużą do kontaktowanie się z nim w celu
poinformowania o szczegółach dotyczących Warsztatów.
8. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień Zasad udziału w warsztatach oraz
przestrzegać przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa, obowiązujących na
terenie należącym do Organizatora.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek nie
przestrzegania Zasad udziału lub zaleceń instruktora.
10. Udział w warsztatach jest jednoznaczny ze zgodą na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku
uczestnika w celach promocyjno - informacyjnych.

DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją warsztatów jest
Organizator.
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Organizatora wyłącznie w celu skontaktowania się w sprawie udziału w warsztatach.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia

udział

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

5. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na co każdy Uczestnik
Konkursu wyraża zgodę.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zasady udziału w warsztatach nie są grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią
promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009
o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 nr 201, poz. 1540 z późniejszymi zmianami).
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