
 
REGULAMIN UCZESTNICTWA W WARSZTATACH  
§1. Postanowienia ogólne.  
1.1. Organizatorem warsztatów jest Stowarzyszenie Na Rzecz Młodych Twórców V.I.T.R.I.O.L. (dalej „Organizator” lub 
„Stowarzyszenie”) z siedzibą w Poznaniu, ul. Rybaki 18a/323, 61-884 Poznań, KRS 0000157029.  

1.2. Miejsce organizacji warsztatów, ich program i zakres merytoryczny oraz pozostałe informacje organizacyjne są 
każdorazowo wskazane w opisie wydarzenia na stronie internetowej prowadzonej przez Organizatora lub na portalu 
Facebook oraz przekazywane w ramach korespondencji mailowej pomiędzy Organizatorem a uczestnikiem. 

1.5. Niniejszy Regulamin jest skierowany do każdej osoby biorącej lub planującej udział w odpłatnych warsztatach 
organizowanych przez Stowarzyszenie.  

§2. Rekrutacja na warsztaty i płatności.  
2.1. Zgłoszenie na warsztaty dokonuje się poprzez wysłanie formularza umieszczonego przy opisie warsztatu na stronie 
www.vitriol.pl i/lub www.zdrowawielkopolska.pl. Wstępny zapis jest potwierdzany drogą mailową przez Organizatora. 
Ostateczna rezerwacja miejsca następuje wraz z uiszczeniem opłaty za udział w warsztatach na konto bankowe 
Organizatora zgodnie z informacjami podanymi w mailu.  
2.2. W przypadku liczby zgłoszeń przewyższającej możliwości organizacyjne dla danego warsztatu, Organizator tworzy listę 
rezerwową.  

2.3. W przypadku zwolnienia się miejsca na warsztatach, Organizator rozsyła mailem informację o wolnym miejscu do osób 
z listy rezerwowej. Wolne miejsce zajmuje osoba, która zgłosi się pierwsza w odpowiedzi na maila Organizatora i w terminie 
przez niego wyznaczonym uiści opłatę za udział w zajęciach.  
2.4. Brak zapłaty w wymaganym terminie stanowi domniemaną rezygnację z udziału w zajęciach. W takim wypadku 
Organizator ma prawo do usunięcia rezerwacji bez konieczności poinformowania Uczestnika. 

2.5. Uczestnik może zrezygnować z udziału w warsztatach wysyłając do Organizatora maila z rezygnacją w terminie do 7 dni 
przed dniem rozpoczęcia warsztatów. W takiej sytuacji Uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej opłaty w całości, o ile nie 
wskazano inaczej w informacji mailowej. 

2.6. W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach w terminie krótszym niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia warsztatów, 
Organizator może podjąć decyzję o zwrocie opłaty jeśli zwolnione miejsce wykorzysta inna osoba – np. z listy rezerwowej.  

2.7. Opłata podlegająca zwrotowi na podstawie ust. 2.5 lub decyzji o zwrocie, o której mowa w ust.2.6 może zostać zaliczona 
na poczet innych warsztatów jeśli Uczestnik i Organizator tak ustalą.  
2.8. Koszt zajęć obejmuje udział w warsztatach i materiały szkoleniowe (o ile prowadzący je przewidział) oraz napoje. 

§3. Zasady uczestnictwa w zajęciach.  
3.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do uczestników warsztatów.  
3.2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie lokalu, w 
którym prowadzone są warsztaty    

3.3. Na warsztatach skierowanych do osób dorosłych nie ma możliwości przyprowadzania dzieci. 

§4. Zmiany dotyczące organizacji zajęć.  
4.1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku zbyt małej liczby uczestników lub z innych przyczyn 
losowych.  

4.2. W przypadku odwołania zajęć, Organizator powiadomi o tym fakcie Uczestników i w terminie 14 dni od momentu 
odwołania zwróci uiszczoną z tytułu udziału w warsztatach opłatę na rachunek bankowy, z którego została dokonana 
płatność lub na inny wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy.   
4.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów warsztatów z przyczyn od Niego niezależnych. Uczestnikowi 
przysługuje w takim przypadku prawo do rezygnacji ze spotkania oraz zwrotu opłaty w całości. Chęć rezygnacji z warsztatów 
w takiej sytuacji należy zgłosić niezwłocznie Organizatorowi.  

4.4. W przypadku zmiany terminu zajęć organizator poinformuje o nowym terminie bez zbędnej zwłoki.  
4.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowców z przyczyn od Niego niezależnych. Uczestnikowi nie 
przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora, a rezygnacja z warsztatów odbywa się na 
zasadach i w terminach określonych w Regulaminie.  
§5. Postanowienia końcowe.  
5.1. Organizator warsztatów chroni dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie 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 podane przez Uczestnika przy 
zapisie na warsztaty (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mailowy) oraz przy uiszczaniu płatności (numer konta 
bankowego, adres) traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy 
Uczestnikiem a Organizatorem oraz do realizacji usługi edukacyjnej (warsztatu). Dane mogą być udostępnione w sytuacji 
kontroli prowadzonej w Stowarzyszeniu przez uprawnione do tego instytucje.  
5.2. Organizator zastrzega sobie możliwość rejestracji (fotograficznej, video) zajęć z zachowaniem zasad poufności danych 
i ochrony wizerunku.  

5.3. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do akceptacji niniejszego regulaminu. Wysłanie zgłoszenia na warsztaty oraz 
samo w nich uczestnictwo jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.  
5.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.  

5.5. Wszelkie spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia rozstrzygać je będzie sąd 
właściwy dla siedziby Organizatora.  

5.6. Nieważność jednego lub kilku punktów regulaminu, nie powoduje nieważności całego regulaminu.  


