
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Regulamin uczestnictwa w warsztatach na Placu Litewskim w Lublinie w ramach projektów 

„Lubelskie Święto Kwiatów” oraz „Lekcje sztuki dla dużych i małych” 

 

1. Organizatorem warsztatów 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. Warsztaty skierowane są do osób pełnoletnich lub do dzieci wraz z opiekunami. 

3. Udział w warsztatach jest bezpłatny. 

4. Liczba miejsc jest ograniczona.  

5. Warsztaty odbędą się w okresie od 23 czerwca 2021 do 15 września 2021 w punkcie warsztatowym 

na Placu Litewskim przed budynkiem Muzeum Narodowego w Lublinie.  

6. Warunkiem udziału w warsztacie jest dokonanie zgłoszenia Internetowego poprzez formularz, 

potwierdzenie zgłoszenia przez Organizatora, a także akceptacja niniejszego Regulaminu.  

7. Organizator wymaga osobistego stawiennictwa zapisanych uczestników na 5 minut przed 

rozpoczęciem warsztatu.  

8. Ze względu na sytuację związaną z Covid-19 uczestnictwo w warsztatach możliwe jest dla osób 

zapisanych i zakwalifikowanych drogą internetową - nie ma możliwości odstępowania miejsca na 

warsztacie osobom trzecim. 

9. Uczestnicy warsztatu zobowiązani są do stosowania się do zaleceń osoby prowadzącej zajęcia oraz 

animatorów WK, a także do zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa. 

10. Organizator zobowiązuje się zapewnić jedynie niezbędne materiały i narzędzia do realizacji 

warsztatu. 

11.   Organizator utrwala przebieg warsztatów na całym ich terenie dla celów dokumentacji oraz 

promocji i reklamy projektu i imprez Organizatora w przyszłych latach. Państwa dane 

osobowe w zakresie wizerunku będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu informacyjnym, 

promocyjnym i publikacji na stronach internetowych i profilach w serwisach 

społecznościowych Administratora i podmiotów współpracujących, prasie, tablicach 

informacyjnych w pomieszczeniach Warsztatów Kultury.  

12. Organizator nie odpowiada za naruszenie przez osoby trzecie dóbr osobistych uczestników 

warsztatu, w tym szkody wyrządzone z powodu utrwalania i wykorzystania ich wizerunku.  

13. Za rzeczy pozostawione na terenie prowadzenia warsztatu Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności. 

14. Zabronione jest na terenie warsztatów:  

a) działanie zagrażające bezpieczeństwu, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek 

przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa 

osób przebywających na terenie Pokazu, 

b) przebywanie osób pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji 

psychotropowych,  

c) niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i 

sprzętu,  

d) wnoszenie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów oraz materiałów 

wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, środków 

odurzających lub substancji psychotropowych,  

e) prowadzenie bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub 

innej zarobkowej,  

f) prowadzenie agitacji politycznej oraz prezentowanie jakichkolwiek treści niezgodnych z 

polskim prawodawstwem, 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

g) palenie papierosów, 

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie i Regulaminie warsztatów. 

16. Organizator pozostawia sobie możliwość odwołania warsztatu z przyczyn od niego niezależnych. W 

tym przypadku uczestnicy zostaną poinformowani o odwołaniu warsztatu.   

17. Z tytułu zmian w programie i Regulaminie uczestnikom nie będą przysługiwać żadne roszczenia 

względem Organizatora. 

 

 

Informacje dla uczestników w związku z COVID-19: 

 Wszyscy Uczestnicy biorący udział w warsztatach zobowiązani są do zachowania się w 

sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, w szczególności do przestrzegania 

aktualnych przepisów sanitarnych związanych z wystąpieniem stanu epidemii wirusem 

SARS-CoV-2 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowień niniejszego 

Regulaminu.  

 Warsztaty odbywać się będą na wygrodzonym terenie, tak aby nie mieszały się osoby 

uczestniczące w zajęciach z osobami postronnymi, 

 Grupa warsztatowa nie może być większa niż 15 osób  

 Odległości pomiędzy  uczestnikami będą wynosiły min. 1,5 m (1 uczestnik – 1 stolik).  

 Uczestnicy warsztatów przed wejściem na teren zajęć będą mieli mierzoną temperaturę. 

Osoby o temperaturze powyżej 38 stopni Celsjusza nie zostaną wpuszczone na teren 

prowadzonych warsztatów. 

 Każdy Uczestnik, na etapie rejestracji na warsztaty ma obowiązek wypełnić zgodnie z ze 

stanem faktycznym Oświadczenie o stanie zdrowia ( wzór oświadczenia stanowi Załącznik 

nr 1 do Regulaminu).  

 Przy wejściu na teren warsztatów uczestnik zajęć będzie miał obowiązek skorzystania z 

płynu dezynfekującego do rąk zapewnionego przez organizatora. 

 Uczestnik warsztatów do momentu zajęcia przeznaczonego dla niego miejsca zobowiązany 

jest  do zakrywania maseczką ust i nosa  

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Uczestników warsztatów: 

 
1. Niniejszym informujemy, że Warsztaty Kultury w Lublinie z siedzibą przy ul. Grodzkiej 5a, 

20-112 w Lublinie są Administratorem danych osobowych uczestników warsztatów. 

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia warsztatów, 

rejestracji uczestników, w celach statystycznych oraz w celach archiwalnych (dowodowych) oraz w celach 

promocyjnych Warsztaty Kultury w Lublinie (podstawa z art 6 ust 1 lit a i b RODO). 

3. Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych: 

upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora oraz usługodawcy i ich upoważnieni 

pracownicy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji 

usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty obsługujące systemy informatyczne. 

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od czasu zakończenia roku 

kalendarzowego w którym odbywają się warsztaty. 

5. Warsztaty Kultury wyznaczyły Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo 

skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez email 

iodo@warsztatykultury.pl lub pisemnie na adres siedziby Warsztatów Kultury w Lublinie wskazany w pkt. 

1.Proszę pamiętać że, przed realizacją Państwa praw będziemy musieli Państwa odpowiednio 

zidentyfikować. 

6. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw: 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

a) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania (art. 15 i art. 16 

RODO), 

b) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 

RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”), 

c) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych 

Osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO, 

d) przenoszenia swoich danych osobowych na podstawie art. 20 RODO 

e) do cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do czasu jej wycofania 

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Danych Państwa danych 

osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 

9. Podanie organizatorowi warsztatów danych osobowych jest dobrowolne jednak odmowa ich 

podania uniemożliwi realizację celów. 


