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    JESIENNY STÓŁ – WARSZTATY KULINARNE 

                                       17 PAŹDZIERNIKA 2019 r. 

 
 

REGULAMIN  
 

 

I. Postanowienia ogólne: 

 

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Warsztatach. 

2. Organizatorem Warsztatów jest Rzeszowski Dom Kultury filia Country. 

3. „Jesienny stół – warsztaty kulinarne” skierowane są do osób dorosłych. Mają 

na celu zintegrować Uczestników, motywować do podjęcia aktywnych 

działań w kręgu ich zainteresowań, a także być jedną z atrakcyjnych form  

na zagospodarowanie czasu wolnego. 

4. Warsztaty odbędą się 17 października 2019 roku o godz. 17:00 w Rzeszowskim 

Domu Kultury filia Country, mieszczącej się przy ul. Herbowej 3  

w Rzeszowie. 

 

II. Warunki uczestnictwa w warsztatach: 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest wypełnienie  

i złożenie  prawidłowo i czytelnie karty zgłoszenia (załącznik  

nr 1 do Regulaminu), klauzuli (załącznik nr 2 do Regulaminu) oraz uiszczenie 

opłaty w wysokości 15,00 złotych od osoby osobiście w Rzeszowskim Domu 

Kultury filia Country przy ul. Herbowej 3 w Rzeszowie. 

2. Zgłoszenia przyjmowane będą od 28 września 2019 roku do 15 października 

2019 roku.  

3. Dokumenty złożone po terminie nie będą uwzględniane. 

4. Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu na Warsztaty decyduje kolejność 

zgłoszeń. 

5. Liczba minimalna Uczestników Warsztatów: 10 osób. 

6. Złożenie wymaganych dokumentów jest traktowane jako wyrażenie zgody 

na przetwarzanie i wykorzystywanie danych, zawartych w dokumentacji 

warsztatowej, dla celów organizacji Warsztatów. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Warsztatów z przyczyn 

od niego niezależnych. W takim przypadku opłata podlega zwrotowi.  

8. Organizator nie zwraca opłaty wniesionej przez Uczestnika w przypadku 

niedopełnienia przez niego warunków zgłoszenia na Warsztaty, rezygnacji z 

przyczyn losowych lub nieobecności.  

9. Organizator zwraca opłatę wniesioną przez Uczestnika w przypadku 

rezygnacji z przyczyn zdrowotnych. 

 

 

 

 



2 
 

 

 

III. Postanowienia końcowe: 

 

1. Wszelkie informacje dotyczące Warsztatów można uzyskać w godz.  

od 12:30 do 19:30 pod numerem telefonu 17 748 15 46. 

2. Zgłoszenie się do Warsztatów równoznaczne jest z uznaniem warunków 

Regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych 

zgodnie z ustawą o ochronie danych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018r. poz. 

1000) zastępującą dotychczasową Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r. (Rz. U. z 

1997r. Nr 133, poz. 883). 

3. Uczestnik biorąc udział w Warsztatach wyraża zgodę na nieodwołalne  

i nieodpłatne prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć ze swoim 

wizerunkiem. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie i powielanie 

wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie  

w celu informacji i promocji Warsztatów „Jesienny stół – warsztaty kulinarne”. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. 

5. Zgłaszając swój udział w Warsztatach Uczestnik oświadcza, że zapoznał 

się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.  

6. Sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


