
Załącznik do zarządzenia nr 24/2020 Dyrektora Galerii Arsenał w Białymstoku z dnia 09.11.2020 
 

 

REGULAMIN UDZIAŁU W WARSZTATACH I WYDARZENIACH EDUKACYJNYCH  
ORGANIZOWANYCH PRZEZ GALERIĘ ARSENAŁ W BIAŁYMSTOKU 

 
1. Organizatorem warsztatów i wydarzeń edukacyjnych jest Galeria Arsenał w Białymstoku 15-222, ul. 

A. Mickiewicza 2, NIP 542-19-66-151, Regon 000671154, wpisana do rejestru instytucji kultury  
Miasta Białystok pod numerem RIK 05/94. 

 
2. Warsztaty lub wydarzenia edukacyjne są realizowane w pomieszczeniach Galerii Arsenał (ul. A. 

Mickiewicza 2, Białystok) lub Galerii Arsenał elektrownia (ul. Elektryczna 13, Białystok). 
 
3. Przez „wydarzenie edukacyjne” (dalej jako „wydarzenie”) rozumie się spotkanie o charakterze 

zamkniętym, na które prowadzone są zapisy 
 
4. Uczestnicy warsztatów i wydarzeń mają obowiązek zapoznać się i stosować do niniejszego  

Regulaminu. 
 
5. Uczestnicy warsztatów i wydarzeń lub ich opiekunowie dokonują zgłoszenia udziału drogą 

elektroniczną – mailowo na wskazany w informacji adres, bądź poprzez stronę internetową 

Organizatora (jeżeli Organizator udostępnił taką funkcję) oraz telefonicznie. Dokonując zgłoszenia 

telefonicznego osoby, o których wyżej mowa, są zobowiązane do niezwłocznego przesłania drogą 

elektroniczną formularza zgłoszeniowego, celem potwierdzenia uczestnictwa (z zastrzeżeniem 

ust.7.). 
 
6. Odwołanie uczestnictwa w warsztatach możliwe jest najpóźniej na dzień przed planowanym 

spotkaniem. 
 
7. Organizator ma prawo do przeprowadzenia wybranych warsztatów i wydarzeń bez konieczności 

zapisów. Informacja o braku konieczności zgłoszenia udziału znajdzie się w informacji ogólnej o 

warsztatach lub wydarzeniu. 
 
8. Grupa warsztatowa nie może liczyć więcej niż 25 uczestników. 
 
9. W przypadku warsztatów płatnych ceny biletów za udział wynoszą: 4,00 zł (cztery złote) od 

uczestnika. Dla posiadaczy Białostockiej Karty Dużej Rodziny oraz Karty Dużej Rodziny zniżka w 

wysokości 50% ceny biletu (2,00 zł). 
 
10. Organizator nie ubezpiecza uczestników biorących udział w warsztatach i wydarzeniach. 
 
11. Organizator nie odpowiada za zniszczenie mienia uczestników warsztatów i wydarzeń, ani za 

zgubienie wartościowych przedmiotów podczas trwania tych spotkań. 
 
12. Uczestnik warsztatów i wydarzeń ponosi odpowiedzialność za straty spowodowane zaniedbaniami z 

jego strony. 
 
13. Uczestnicy warsztatów i wydarzeń, jak też ich opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania 

przepisów porządkowych obowiązujących u Organizatora oraz przepisów BHP i P.Poż., a w 

szczególności do: 
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a) pozostawiania okryć wierzchnich, dużych toreb i plecaków w miejscu wskazanym przez 
Organizatora, 

 

b) stosowania się do poleceń Organizatora, bądź osób przez niego wskazanych. 
 

14. W czasie warsztatów i wydarzeń opiekę nad uczestnikami z grup zorganizowanych/dziećmi sprawują 
ich rodzice lub opiekunowie. 

 
15. Uczestnicy warsztatów oraz wydarzeń mogą udzielić Organizatorowi zgody na przetwarzanie, w tym 

utrwalanie (poprzez nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju 

utrwalania) oraz wykorzystanie (poprzez publikowanie w internetowych lub pisemnych publikacjach i 

wydawnictwach, informacjach i materiałach promocyjnych oraz na stronie internetowej 

Organizatora, prowadzonych przez niego profilach w mediach społecznościowych, a także prasie, 

radiu i telewizji) ich danych osobowych w postaci wizerunku, w celu promowania prowadzonej przez 
 

Organizatora działalności oraz związanych z tym celów archiwalnych. Zgody udziela się pisemnie za 
pomocą formularza zgłoszeniowego o którym mowa w ust. 5 powyżej. 

 
16. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku uczestników zajęć, 

warsztatów lub innych wydarzeń organizowanych przez Galerię, w celach określonych w ust. 15 

powyżej, jest całkowicie dobrowolne. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych w postaci 

wizerunku uczestnik, bądź jego rodzic/opiekun powinien poinformować o tym Organizatora. 

Informacja o braku wyrażenia zgody może być dokonana w dowolnej formie, np. poprzez wpisanie 

odpowiedniej informacji w formularzu uczestnictwa. Udzielenie informacji o braku zgody w każdym 

przypadku powinno nastąpić przed rozpoczęciem zajęć lub warsztatów, tak, by nie zakłócać ich 

późniejszego przebiegu. Ewentualny brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w postaci 

wizerunku nie ma jakiegokolwiek wpływu na możliwość udziału w organizowanych wydarzeniach. 
 
17. Organizator może poprosić uczestników bądź ich rodziców/opiekunów o udział w ankiecie dotyczącej 

warsztatów i wydarzeń dla celów statystycznych i ewaluacyjnych. Udział w ankiecie jest dobrowolny i 

anonimowy. 
 
18. Organizator ma prawo do zmiany terminu bądź odwołania zajęć o czym niezwłocznie poinformuje 

uczestnika (drogą telefoniczną, wiadomością sms, pocztą elektroniczną lub osobiście). 
 
19. W czasie trwania epidemii COVID-19 uczestników warsztatów i wydarzeń obowiązują nowe zasady 

udziału dostępne na stronie internetowej www.galeria-arsenal.pl w zakładce „Dla zwiedzających” 
 
20. W czasie trwania epidemii COVID-19 oraz innych wyjątkowych sytuacjach zasady udziału mogą 

zostać zmienione Zarządzeniem Dyrektora. 
 
21. Rozpoczęcie udziału w warsztatach lub wydarzeniach tożsame jest z akceptacją niniejszego 

Regulaminu oraz zobowiązaniem do stosowania się do postanowień. 
 
22. Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2020 r. 
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