
REGULAMIN  

WARSZTATÓW DJ-skich „WYWCZASY NAD RZEKĄ” 

 organizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuki Współczesnej w Zielonej Górze. 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Organizatorem warsztatów jest Towarzystwo Przyjaciół Sztuki Współczesnej w Zielonej Górze. 

Wykłady teoretyczne i zajęcia praktyczne prowadzić będzie  Mariusz Wyderski – 

DJ/edukator/instruktor  

2. Zajęcia będą się odbywać w dniach: 2, 9 i 16 lipca 2022 r. od godziny 12:00 do 16:00 w Cigacicach, 

Gmina Sulechów, Województwo Lubuskie (dokładne miejsce podane będzie w czasie późniejszym na 

profilu wydarzenia oraz w mailach dla uczestników). Pełen harmonogram zajęć będzie udostępniony 

na stronie internetowej organizatora.   

3. Przewidywana liczba uczestników to 20 osób (decydować będzie kolejność zgłoszeń 

potwierdzonych przez organizatora). 

4. Uczestnictwo w warsztatach poprzedzone powinno być zgłoszeniem mailowym najpóźniej do dnia 

27.06.2022 r. Rekrutacja chętnych przyjmowana będzie w formie elektronicznej po odesłaniu na 

maila formularza zgłoszenia wraz z zgodami na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku 

osób niepełnoletnich – po odesłaniu analogicznego formularza  wypełnionego przez opiekuna 

prawnego.  

5. Udział w warsztatach jest darmowy i skierowany do młodzieży szkolnej (szkoły podstawowe, 

średnie) z Gminy Sulechów. Zalecane jest zapisywanie się osób, które deklarują obecność na całych 

warsztatach, tj. trzech spotkaniach w dniach: 2, 9 i 16 lipca, ze względu na zakres wykładów, które 

będą kontynuacją spotkania poprzedniego.  

6. Podczas przybycia na warsztaty uczestnik powinien posiadać przy sobie legitymację szkolną lub 

dowód osobisty potwierdzający tożsamość i podpisać listę obecności  oraz zapoznania się i 

zaakceptowania niniejszego regulaminu.  

7. Osoby niepełnoletnie dodatkowo muszą posiadać oświadczenia podpisane przez rodzica lub 

opiekuna prawnego potwierdzające zgodę na udział w warsztatach.  

II. PRZESTRZEGANIE PORZĄDKU  

1. Uczestnik warsztatów zobowiązany jest przestrzegać porządku publicznego oraz niniejszego 

regulaminu i nie zakłócać szkolenia. W przeciwnym razie może być, po uprzednim ustnym 

ostrzeżeniu, wydalony z zajęć.  

2. Wszyscy uczestnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę w razie nie 

ustalenia sprawcy.  

3. Zabrania się wprowadzania na teren obiektu, gdzie odbywać się będą zajęcia, osób trzecich bez 

uprzedniej zgody organizatora.  

4. Uczestnik szkolenia ponosi odpowiedzialność za osoby, które przyprowadzi na teren obiektu 

szkoleniowego.  



5. Na terenie obiektu szkoleniowego obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i innych środków 

odurzających oraz palenia tytoniu.  

6. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie zostaną dopuszczone 

do udziału w zajęciach.  

7. Każdy uczestnik szkolenia, który nie ma ukończonych 18 lat, ma obowiązek przedstawić najpóźniej 

w dniu rozpoczęcia szkolenia pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w szkoleniu 

z dopiskiem „Zobowiązuję się do poniesienia pełnej odpowiedzialności za syna / córkę poza 

godzinami warsztatów i zwalniam od odpowiedzialności organizatora warsztatów”.  

III. WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  

1. Uczestnik szkolenia (opiekun prawny) wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku 
(wizerunku podopiecznego)  w dokumentacji fotograficznej i video-audio, na potrzeby promocyjne 
organizatora i Gminy Sulechów oraz na potrzebę udokumentowania przeprowadzonego projektu dla 
Urzędu Gminy Sulechów. Wyraża również zgodę na ewentualną publikację wyżej wymienionych 
materiałów w Internecie, prasie, radiu lub telewizji.  

 
2. Uczestnik szkolenia zrzeka się wszelkich praw co do roszczeń majątkowych w przypadku 

wykorzystania swojego wizerunku w w/w mediach.  

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych w 

celach promocyjnych. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści programowej, kadry oraz zmian w grafiku 

podczas trwania szkolenia.  

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

Dotyczy to również odpowiedzialności osób nie wywiązujących się z postanowień regulaminu.  

4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów z niniejszej umowy jest sąd siedziby organizatora.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu.  


