Regulamin uczestnictwa w warsztatach organizowanych w ramach projektu „Masterklasy”
1. Organizatorem warsztatów w ramach projektu „Masterklasy” (zwanego dalej Projektem) są
Warsztaty Kultury w Lublinie – samorządowa instytucja kultury prowadzona przez Miasto
Lublin (zwane dalej WK lub Organizatorem) z siedzibą przy ul. Grodzkiej 5a, 20-112
Lublin.
2. Wydarzenia w ramach Projektu są skierowane do twórców ludowych, tradycyjnych artystów
i rzemieślników. W pierwszej kolejności do udziału w warsztatach będą kwalifikowani
twórcy ludowi. Pozostałe osoby będą przyjmowane wedle możliwości Organizatora.
3. Warsztaty będą odbywały się w dniach 5, 6, 12, 13, 26 i 27 października oraz 16 listopada
2019 r.
4. Istnieje możliwość zgłoszenia
i w pojedynczych zajęciach.
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5. Liczba miejsc jest ograniczona.
6. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
7. Organizator zapewnia uczestnikowi bezpłatnie 1 nocleg oraz 1 posiłek w dniu odbywania
się warsztatów. Noclegi będą rezerwowane w pokojach wieloosobowych.
8. Warsztaty odbędą się w siedzibie Warsztatów Kultury – w Sali Widowiskowej przy
ul. Grodzkiej 5a oraz Sali Warsztatowej przy ul. Grodzkiej 7. Organizator przekaże
uczestnikom informacje dot. dokładnych lokalizacji zajęć.
9. Warunkiem udziału w warsztacie jest dokonanie zgłoszenia poprzez wiadomość wysłaną na
adres a.turczyn@warsztatykultury.pl lub pod numerem telefonu 81 533 08 18 (wewnętrzny
150), a także akceptacja niniejszego Regulaminu.
10. Organizator wymaga stawiennictwa uczestników na czas.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe lub osobiste wyrządzone
przez uczestników warsztatu lub z ich udziałem.
12. Za rzeczy pozostawione na terenie prowadzenia wydarzenia Organizator nie ponosi
odpowiedzialności.
13. Uczestnicy warsztatu zobowiązani są do stosowania się do zaleceń osoby prowadzącej
zajęcia oraz pracowników WK, a także do zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa.
14. Organizator zobowiązuje się zapewnić jedynie niezbędne materiały i narzędzia do realizacji
warsztatu.
15. Organizator utrwala przebieg Projektu w formie fotografii i filmów dla celów dokumentacji
oraz promocji i reklamy Projektu i jego Organizatora. Wizerunek osób przebywających na

terenie Projektu może więc zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów
dokumentacyjnych, sprawozdawczych oraz promocyjnych. Uczestnik Projektu oświadcza,
że nie będzie rościł żadnych pretensji do Organizatora z tytułu wykorzystania jego
wizerunku w materiałach prasowych, telewizyjnych i internetowych relacjonujących
przebieg Projektu.
16. Organizator pozostawia sobie możliwość odwołania warsztatu z przyczyn od niego
niezależnych.
17. Z tytułu zmian w programie warsztatu uczestnikom nie będą przysługiwać żadne roszczenia
względem Organizatora.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Uczestników warsztatów:
1. Administratorem danych osobowych uczestników zajęć są Warsztaty Kultury w Lublinie z
siedzibą w przy ul. Grodzkiej 5a, 20-112 Lublin.
2. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu organizacji warsztatów, w celach
statystycznych oraz celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na
wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem
Warsztatów Kultury (podstawa z art. 6 ust 1 lit f ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. dalej nazywanego RODO).
4. Dane osobowe uczestników będą przechowywane na okres przewidziany w przepisach
prawa dotyczących przechowywania określonych dokumentów.
5. Warsztaty Kultury wyznaczyły Inspektora Ochrony Danych, z którym Uczestnicy mogą się
skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw
przez e-mail iodo@warsztatykultury.pl lub pisemnie na adres siedziby Warsztatów Kultury
w Lublinie wskazany w pkt 1
6. Każdy uczestnik warsztatów ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych
dotyczących Uczestnika, narusza przepisy RODO.
7. Warsztaty Kultury nie przekazują danych osobowych Uczestników poza teren Polski/UE/
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
8. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również w formie profilowania.
9. Podanie Organizatorowi danych osobowych jest dobrowolne jednak odmowa ich podanie
uniemożliwi rejestrację Uczestnika
Akceptuję
…………………………
Data i podpis

