REGULAMIN
UDZIAŁU W WARSZTATACH I WYDARZENIACH ORGANIZOWANYCH
W GALERII ARSENAŁ I GALERII ARSENAŁ ELEKTROWNIA
1. Organizatorem warsztatów i wydarzeń jest Galeria Arsenał z siedzibą 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 są realizowane w pomieszczeniach Galerii Arsenał lub
Galerii Arsenał elektrownia (ul. Elektryczna 13, Białystok).
3. Uczestnicy warsztatów i wydarzeń mają obowiązek zapoznać się i stosować do
niniejszego Regulaminu. Jeżeli, Szanowni Państwo nie akceptujecie jego
postanowień, prosimy o rezygnację z udziału w warsztatach i wydarzeniach przez
nas proponowanych.
4. 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) lub
telefonicznie.
5. Odwołanie uczestnictwa w warsztatach możliwe jest najpóźniej na dzień przed
planowanym spotkaniem.
6. Zgłaszana grupa zorganizowana nie może liczyć więcej niż 20 uczestników.
7. Organizator nie ubezpiecza uczestników biorących udział w warsztatach i
wydarzeniach, jak też nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
8. Organizator nie odpowiada za zniszczenie mienia uczestników warsztatów i
wydarzeń, ani za zgubienie wartościowych przedmiotów podczas trwania tych
spotkań.
9. Uczestnik warsztatów i wydarzeń ponosi odpowiedzialność za straty spowodowane
zaniedbaniami z jego strony.
10. 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:
1) pozostawiania okryć wierzchnich, dużych toreb i plecaków w miejscu wskazanym
przez Organizatora,
2) stosowania się do poleceń Organizatora, bądź osób przez niego wskazanych.
11. W czasie warsztatów i wydarzeń opiekę nad dziećmi sprawują ich rodzice lub
opiekunowie.
12. Organizator dokumentuje przebieg warsztatów i wydarzeń dla celów archiwalnych i
promowania własnej działalności, dlatego też w razie braku zgody na fotografowanie,
filmowanie lub nagrywanie głosu, Uczestnik, bądź jego rodzic/opiekun obowiązany
jest poinformować o tym Organizatora. Brak zgody na w/w czynności należy zgłosić
przed rozpoczęciem zajęć, by nie zakłócać późniejszego ich przebiegu; brak zgody
nie ma wpływu na możliwość udziału w warsztatach i wydarzeniach.
13. 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.
14. Organizator ma prawo do zmiany terminu bądź odwołania zajęć o czym niezwłocznie
poinformuje uczestnika (telefon, sms, e-mail lub osobiście).

15. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do udziału w warsztatach i wydarzeniach kulturalnych Organizatora
(zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr.
133, poz. 833). Organizator oświadcza, że dane będą wykorzystywane wyłącznie w
celu realizacji warsztatów i wydarzeń, nie będą przekazywane innym podmiotom ani
przetwarzane w inny sposób.
16. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 marca 2017 r.

