
          
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

Regulamin organizacji cyklu warsztatów artystyczno - 

rękodzielniczych. 

 
Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie: „Organizacja cyklu warsztatów 

artystyczno - rękodzielniczych”, realizowanym w ramach Planu Działania KSOW na lata 2014 – 

2020. 

2. Organizatorem warsztatów jest Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby z siedzibą w Kartuzach, 

pod adresem ul. Klasztorna 1, 83-300 Kartuzy, zwane dalej organizatorem. 

3. Poprzez zgłoszenie swojego udziału każdy uczestnik akceptuje regulamin warsztatów i 

zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad. Nie zapoznanie się z niniejszym 

regulaminem nie zwalnia uczestnika warsztatów z jego przestrzegania. 

Założenia projektu 

1. Warsztaty odbędą się wg. następującego harmonogramu: 

 

a. Warsztat – tworzenie naturalnych świec – 21 wrzesień 2021r.;  

godz. 10:00 – 16:00;  

Kompleks Wypoczynkowo Konferencyjny „Wichrowe Wzgórze”,  

Chmielno, ul. Wichrowe Wzgórze 13   

b. Warsztat – malowanie tkanin -  28 wrzesień 2021.;  

godz. 10:00 – 16:00;  

Kompleks Wypoczynkowo Konferencyjny „Wichrowe Wzgórze”,  

Chmielno, ul. Wichrowe Wzgórze 13   

c. Warsztat – tworzenie dekoracji „ZERO WASTE” -  5 październik 2021r.;  

godz. 10:00 – 16:00;  

Kompleks Wypoczynkowo Konferencyjny „Wichrowe Wzgórze”,  

Chmielno, ul. Wichrowe Wzgórze 13   

d. Warsztat – tworzenie ozdób świątecznych -  26 październik 2021r.;  

godz. 10:00 – 16:00;  

Kompleks Wypoczynkowo Konferencyjny „Wichrowe Wzgórze”,  

Chmielno, ul. Wichrowe Wzgórze 13   

 



 

 

2. Udział w warsztatach jest bezpłatny.  

3. W każdym warsztacie może wziąć udział maksymalnie 15 uczestników, 

4. Warsztaty skierowane są do mieszkańców obszaru Powiatu Kartuskiego i Gminy Przywidz. 

 

Uczestnictwo 

1. Zgłoszenie udziału w danym warsztacie odbywa się poprzez wypełnienie, podpisanie                         

i dostarczenie do biura formularza uczestnictwa (osobiście Kartuzy, ul. Klasztorna 1 (budynek 

Kartuskiego Centrum Kultury) pok. 1.15 bądź mailowo na adres: asiak@kaszuby.com.pl),                 

w następującym terminie do 17 września 2021r. do godz. 15:30. O zakwalifikowaniu na 

warsztaty poinformujemy w mailu zwrotnym. 

2. W przypadku wolnych miejsc na poszczególne warsztaty dopuszcza się możliwość zgłoszenia 

udziału w późniejszym terminie.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji podanych danych w formularzu zgłoszeniowym. 

4. O zakwalifikowaniu się na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń. 

5. Formularze niepełne i/lub niepodpisane nie będą uwzględniane w rekrutacji uczestników. 

6. W warsztatach mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie. 

7. Jedna osoba może wziąć udział w kilku warsztatach. 

8. Koszty dojazdu na warsztaty pokrywają uczestnicy warsztatów. 

 

Ochrona danych osobowych 

1. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wyrażenie zgody przez uczestników na 

gromadzenie i przetwarzanie ich danych osobowych oraz wizerunku zgodnie z Ustawą z dnia 

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz.1000) oraz 

Rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016  w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych, uchylająca dyrektywę 95/46/CE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych osobowych) w celu prawidłowej realizacji projektu 

„Organizacja cyklu warsztatów artystyczno - rękodzielniczych”. 

2. Administratorami danych osobowych uczestników warsztatów są: 

a. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana 

Pawła II 70, 00-175 Warszawa 

b. Województwo Pomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego                           

z siedzibą w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 81-810 Gdańsk 

c. Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby z siedzibą w Kartuzach, ul. Klasztorna 1, 83-300 

Kartuzy 

3. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu dla jakiego zostały pozyskane, 

przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym szczególnie przez okres 

przechowywania dokumentacji wymagany od organizatora w związku z realizacją projektu. 

4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie 

wynikał z przepisów prawa bądź innych dokumentów warunkujących realizację projektu. 

5. Uczestnikom warsztatów przysługują prawa wynikające z: 

mailto:asiak@kaszuby.com.pl


 

a. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

b. Prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych, 

c. Prawo do usunięcia danych (jeśli pozwalają na to przepisy inne przepisy prawa), 

d. Prawo ograniczenia przetwarzania danych, 

e. Prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych,  

f. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych). 

6. W celu skorzystania z praw wskazanych w pkt. 5 należy się kontaktować pod adresem: 

stk@kaszuby.com.pl. 

7. Wyrażam zgodę na: 

1. Przetwarzanie i publikowanie moich zdjęć na materiałach wewnętrznych. 

2. Przetwarzanie i publikowanie moich zdjęć na stronie FACEBOOK. 

3. Przetwarzanie i publikowanie moich zdjęć na stronie internetowej. 

4. Przetwarzanie i publikowanie moich zdjęć na plakatach. 

5. Przetwarzanie i publikowanie moich zdjęć na ulotkach. 

Mam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze 

zgody mogę złożyć w formie wniosku drogą pisemną lub w przypadku zbierania danych 

osobowych w formularzu internetowym za pomocą odznaczenia zgody na formularzu 

internetowym. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania 

moich danych. 

 

Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik warsztatów odpowiada za szkody wyrządzone podczas warsztatów sobie samemu 

bądź innym uczestnikom oraz za szkody urządzeń/sprzętu/mienia wyrządzone podczas 

warsztatów, które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego 

postępowania. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu bądź miejsca realizacji warsztatów.                

W takim przypadku uczestnikom warsztatów nie przysługuje prawo wniesienia roszczeń                    

z tego tytułu. 

3. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia rekrutacji przez organizatora.   
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