Regulamin nr 2/2022
warsztatów rodzinnych w Fabryce Sztuk w Tczewie
I Informacje ogólne
1. Organizatorem warsztatów rodzinnych, określanych dalej jako „warsztaty”, jest Fabryka Sztuk
z siedzibą w Tczewie (83-110) przy ul. 30 Stycznia 4.
2. Warsztaty mają charakter zamknięty i adresowane są do dzieci.
3. Regulamin warsztatów jest dostępny na stronie internetowej www.fabrykasztuk.tczew.pl oraz
w Fabryce Sztuk, 83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 4 – punkt obsługi klienta.
4. We wszystkich kwestiach związanych z warsztatami należy kontaktować się wyłącznie
z pracownikami Fabryki Sztuk w Tczewie, ul. 30 Stycznia 4, e- mail: promocja@fabrykasztuk.tczew.pl
5. Głównym celem warsztatów jest pobudzanie aktywności plastycznej uczestników oraz rozwijanie ich
kreatywności.
II Zasady uczestnictwa
1. Uczestnikiem mogą zostać dzieci w wieku od 4 lat.
2. Dzieci do ukończenia 7 lat uczestniczą w warsztatach obligatoryjnie z opiekunem. W przypadku
pozostałych uczestników obecność opiekuna nie jest konieczna.
3. Warunkiem, aby zostać uczestnikiem warsztatów jest zapoznanie się przez rodzica/opiekuna
prawnego z Regulaminem nr 2/2022 warsztatów rodzinnych w Fabryce Sztuk w Tczewie oraz zgłoszenie
chęci udziału poprzez jeden z trzech możliwych sposobów:
•

•
•

wypełnienie Formularza zgłoszenia - warsztaty rodzinne, który dostępny jest na stronie
internetowej www.fabrykasztuk.tczew.pl lub w wersji papierowej w Fabryce Sztuk, 83-110
Tczew, ul. 30 Stycznia 4, punkt obsługi klienta,
zgłoszenie telefoniczne: 607 471 550,
zgłoszenie mailowe: promocja@fabrykasztuk.tczew.pl

7. Zgłoszenia przyjmowane są z maks. 30 dniowym wyprzedzeniem.
8. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko dziecka oraz wiek, termin warsztatów, nr telefonu
kontaktowego rodzica/opiekuna prawnego.
9. Złożenie zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyjęciem uczestnika na warsztaty.
10. O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.
11. Każda osoba dokonująca zgłoszenia otrzyma potwierdzenie zakwalifikowania się na warsztaty.
12. Rezygnacja z warsztatów przyjmowana jest drogą mailową: promocja@fabrykasztuk.tczew.pl lub
telefoniczną: 607 471 550.

III Organizacja
1. Warsztaty prowadzone są na świeżym powietrzu (dziedzińcu Fabryki Sztuk) lub w budynkach –
siedzibie głównej Fabryki Sztuk przy ul. 30 Stycznia 4 i kamienicach przy ul. Podmurnej 12 i 15
w Tczewie.
2. Termin warsztatów zostanie każdorazowo podany na stronie internetowej Organizatora.
3. Organizator ma prawo do odwołania warsztatów najpóźniej w dniu, w którym miały się one odbyć
– bez podania przyczyny. O odwołaniu osoba zgłaszająca zostanie powiadomiona telefonicznie.
4. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
5. Uczestnicy oraz ich opiekunowie muszą stosować się do poleceń pracowników Fabryki Sztuk.
6. Prosimy o przybycie maks. 10 minut przed rozpoczęciem warsztatów.
7. Z warsztatów zostaną usunięte osoby, które zachowują się agresywnie, zakłócają wydarzenie,
stwarzają zagrożenie dla innych osób albo nie stosują się do zapisu niniejszego Regulaminu.
IV Informacje związane z ochroną danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych uczestnika i rodzica/opiekuna prawnego jest Fabryka Sztuk,
83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 4.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Adrianą Głuchowską inspektor@um.tczew.pl.
3. Dane osobowe uczestnika i rodzica/opiekuna prawnego przetwarzane będą w celach organizacji
warsztatów.
4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
6. Dane osobowe uczestnika i rodzica/opiekuna prawnego przechowywane będą do momentu
odwołania zgody.
7. Odbiorcami danych osobowych uczestnika i rodzica/opiekuna prawnego będą wyłącznie podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym m.in. Powiatowa
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tczewie.
8. Rodzic/opiekun prawny posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia
zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
9. Rodzic/opiekun prawny ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
10. Dane rodzica/opiekuna prawnego i uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
w formie profilowania.
11. Rodzic/opiekun prawny, dokonując zgłoszenia, w szczególności oświadcza, że:
a) przyjmuje do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jego i uczestnika jest Fabryka
Sztuk, 83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 4,

b) posiada wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do celów, w jakim zostały
zebrane,
c) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacji warsztatów,
d) zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki przewidziane w regulaminie warsztatów.

