REGULAMIN WARSZTATÓW
„Warsztaty w Ogrodzie Codziennym”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Organizatorem cyklu warsztatów „Warsztaty w Ogrodzie Codziennym” (zwane dalej
„Warsztatem” lub „Warsztatami”) na zlecenie Ingka Centres Polska Sp z o.o. z siedzibą
w Jankach, Plac Szwedzki 3, 05-090 Raszyn (zwana dalej „INGKA Centres”) jest firma AKIA
Małgorzata Szymczak z siedzibą przy ul. Truszkowskiego 30 w Krakowie (zwana dalej
„Organizatorem”).

2. Warsztaty odbywają się w Centrum Handlowym Wola Park przy ul. Górczewskiej 124 w
Warszawie, w Ogrodzie Codziennym zlokalizowanym na zewnątrz budynku.
3. Warsztaty odbywają się zgodnie z harmonogramem, który stanowi załącznik do
Regulaminu ("Harmonogram"). Harmonogram może ulec zmianie, co jednak nie wpływa
na prawo udziału Uczestników w Warsztatach w terminie, na które już zarejestrowali się
zgodnie z Regulaminem i Harmonogramem obowiązującym w czasie rejestracji takiego
Uczestnika.
4. Uczestnikiem Warsztatu może być każda osoba fizyczna, w wieku powyżej 5 lat, przy
czym osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Warsztatach jedynie pod opieką osoby
dorosłej (pełnoletniej). Jeden opiekun dorosły może mieć pod opieką maksymalnie
dwoje dzieci. Osoba dorosła z dzieckiem/dziećmi traktowana jest jako jeden Uczestnik i
ma do dyspozycji jedno stanowisko.
5. Uczestniczyć w Warsztatach jedynie osoba zdrowa, nie wykazująca jakichkolwiek
symptomów chorobowych (takich jak gorączka, kaszel, ból gardła itp.).

§ 2 REJESTRACJA
Rejestracji na Warsztaty może dokonać osoba pełnoletnia,
1.

W ramach cyklu Warsztatów organizowane są Warsztaty płatne oraz bezpłatne.
Wynagrodzenie za udział w poszczególnych Warsztatach albo informacja o nich
nieodpłatności jest dostępna na platformie eBilety.pl.

2. Sprzedaż biletów odbywa się za pośrednictwem portalu eBilet.pl, który jest prowadzony
przez: eBilet Polska Sp. z o.o., adres siedziby: PGE Narodowy, Al. Ks. J. Poniatowskiego 1,
lok. 01.045, 03-901 Warszawa. NIP: 951 237 67 01
3. Rejestracji na Warsztaty można również dokonać w dniu wydarzenia w Ogrodzie
Codziennym w Wola Parku za pośrednictwem platformy eBilety.pl pod warunkiem
dostępności miejsc. O dostępności miejsc na dane Warsztaty Uczestnik informowany
jest przed przystąpieniem do rejestracji na dane Warsztaty.

4. Sprzedaż, płatność i dystrybucję biletów zakupionych on-line reguluje Regulamin
sprzedaży biletów eBilety.pl dostępny na www.ebilet.pl..
5. Z chwilą poprawnego dokonania rejestracji na Warsztaty Uczestnik zawiera z
Organizatorem umowę o udział w wybranych przez niego Warsztatach.
6. Potwierdzenie rezerwacji następuje z poprzez wysłanie na adres e-mail podany przez
Uczestnika w procesie rezerwacji potwierdzenia płatności w systemie eBilet.
Kupujący bilety na Warsztaty wyraża zgodę: a). aby jego dane osobowe mogły być
przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych
osobowych w związku z epidemią COVID-19 b). na udzielenie informacji o swoim stanie
zdrowia w związku z epidemią COVID-19 c). na pomiar temperatury ciała metodą
bezdotykową.
7.

Z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 4, Warsztaty odbywają się w grupach maksymalnie
10-osobowych. Decyduje kolejność zgłoszeń.

8. Każdy Uczestnik może wziąć udział tylko w jednym Warsztacie jednego dnia.
9. W przypadku nie zebrania się grupy, Organizator zastrzega prawo do odwołania
Warsztatu, o czym poinformuje Uczestników rejestrujących się poprzez formularz
elektroniczny poprzez wiadomość e-mail na podany w zgłoszeniu adres.

§ 3 ZASADY UDZIAŁY W WARSZTATACH
1.

Uczestnik Warsztatu powinien zgłosić się minimum 15 minut przed rozpoczęciem
Warsztatu. W przypadku spóźnienia więcej niż 15 minut względem planowanej godziny
rozpoczęcia danych Warsztatów Organizator ma prawo do odmowy dopuszczenia
Uczestnika do Warsztatów.. W takim przypadku nie przysługuje zwrot środków za
zakupiony bilet.

2. Osoby niepełnoletnie biorące udział w Warsztacie powinny w czasie i miejscu Warsztatu
pozostawać pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego. Organizator nie świadczy usługi
opieki w czasie Warsztatów.
3. W Warsztatach można uczestniczyć zgodnie z zasadami dystansu społecznego.
4. Maksymalna liczba osób uczestniczących jest określona przez Organizatora i nie może
być wyższa niż wynikająca z aktualnych w czasie danych Warsztatów przepisów prawa.
Organizator kontroluje liczbę Uczestników tak, aby nie przekroczyła wartości
dopuszczonej liczby osób w zgromadzeniu.

5. Osoby z podwyższoną temperaturą (powyżej 37,0 C) nie mogą przebywać na terenie
prowadzonego Warsztatu. Przed wejściem na teren prowadzonego Warsztatu każdemu
Uczestnikowi za jego zgodą mierzona będzie bezdotykowo temperatura. Osoby z
podwyższoną temperaturą (powyżej 37.0 C) nie zostają wpuszczone na teren
prowadzenia Warsztatu.
6. Osoby wykazujące objawy chorobowe (kaszel, katar itd.) nie mogą przebywać na terenie,
na którym odbywają się Warsztaty. Jeśli pomimo braku temperatury powyżej 37.0 C
Uczestnik przed wejściem na teren Warsztatów lub po wejściu na teren Warsztatów
wykazuje objawy chorobowe nie zostaje poproszony o opuszczenie terenu Warsztatów..
7.

Osoby wykazujące objawy chorobowe (kaszel, katar, temperaturę itd.), które nie zostaną
wpuszczone na teren Warsztatów mogą ubiegać się o zwrot ceny biletów. Zwrot jest
dokonywany z zastosowaniem Regulaminu dostępnego na platformie eBilety.pl.

8. Przy wejściu na teren Warsztatów udostępnione są środki dezynfekujące.
9. Za szkody, których sprawcą podczas Warsztatów jest Uczestnik lub osoba niepełnoletnia
biorąca udział w Warsztacie, odpowiedzialność ponosi Uczestnik lub rodzic/opiekun
prawny zgłaszający niepełnoletniego.
10. Z urządzeń dostępnych w czasie Warsztatów należy korzystać zgodnie z ich
przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa.
11. Uczestnik, który może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa innych osób lub zagrażać
porządkowi może zostać niedopuszczony przez przedstawicieli Organizatora do udziału
w Warsztatach.
12. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania podstawowych zasad higieny oraz
stosowania się do poleceń przedstawicieli Organizatora.
13. Każdy Uczestnik po Warsztatach może zabrać wykonane przez siebie prace.

§ 4 DANE OSOBOWE
1.

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, tj. AKIA Małgorzata
Szymczak z siedzibą przy ul. Truszkowskiego 30 w Krakowie. Administratorem danych
osobowych Uczestnika dokonującego rejestracji na Warsztaty online poprzez serwis
eBilet.pl jest spółka pod firmą eBilet Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy Alei
Poniatowskiego 1 lok. 01.045, 03-901 Warszawa. Organizator zachęca do zapoznania się z
Regulaminem sprzedaży eBilety.pl na stronie www.ebilety.pl oraz zasadami ochrony
danych osobowych użytkowników serwisu eBilaety.pl.

2. Dane osobowe Uczestników pozyskane w związku z rejestracją na Warsztaty
przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy o udział w Warsztatach na
podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane dotyczące stanu zdrowia Uczestnika
zebrane przez Organizatora, za dobrowolną zgodą udzieloną przez Uczestnika,
przetwarzane będą na podstawie przepisu art. 9 ust. 1 lit. a RODO wyłącznie w celu
zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego w czasie Warsztatów. Dane będą następnie
trwale usunięte przez Organizatora po zakończeniu Warsztatów. W związku z
dokonywaniem rezerwacji w serwisie eBilet.pl, spółka pod firmą eBilet Polska Sp. z o. o.
będzie przetwarzała dane osobowe uczestników w zasadach i w celach związanych z
korzystaniem z serwisu eBilet.pl, utworzeniem konta w serwisie oraz zakupem biletów
na Warsztaty, w szczególności zaś: obsługi utworzonego konta, obsługi zakupu biletów
(np. wyboru miejsc), dochodzenia ewentualnych roszczeń (w tym windykacji) i
odszkodowań, prowadzenia działań marketingowych, sprzedaży biletów i innych usług,
związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia
analiz i statystyk, udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielanie odpowiedzi
w toczących się postępowaniach, prowadzenia działań związanych z zapewnieniem
bezpieczeństwa archiwizacji, spełniania obowiązku prawnego ciążącego na eBilet Polska
Sp. z o. o.
3. W trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 dane osobowe Uczestników mogą być
przekazywane przez Organizatora Wydarzeń Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i
służbom porządkowym w celu umożliwienia kontaktu z Uczestnikami Warsztatów po
jego zakończeniu. Przekazanie danych osobowych Uczestników ma ułatwić służbom
sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona
brała udział w danym Warsztacie.
4. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne lecz niezbędne w celu
zawarcia umowy i przystąpienia do Warsztatów. Dane osobowe Uczestników nie będą
poddawane automatycznemu przetwarzaniu ani profilowaniu Uczestników.
5. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
ograniczenia ich przetwarzania lub przeniesienia tych danych do innego administratora
albo do ich trwałego usunięcia, a także do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jego danych osobowych
przez Organizatora.
§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany takie nie dotyczą jednak
Uczestników, którzy już zawarli z Organizatorem umowę na udział w Warsztatach.

2. Regulamin dostępny jest na stronie www.wolapark.pl oraz w Punkcie Informacyjnym
Wola Park przy ul. Górczewskiej 124 w Warszawie.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

Załącznik 1:

Harmonogram Warsztatów w Ogrodzie Codziennym:

•

05.09 - Warsztaty Kulinarne z Sylwią Majcher, godzina: 12.00

•

05.09 - Warsztaty Kulinarne z Sylwią Majcher, godzina: 14.00

•

05.09 - Warsztaty Kulinarne z Sylwią Majcher, godzina: 16.00

•

12.09 – Kosmetyka naturalna warsztaty z LOVEM, godzina: 14:00

•

12.09 – Kosmetyka naturalna warsztaty z LOVEM, godzina: 16:00

•

19.09 - Warsztaty Kulinarne z Sylwią Majcher, godzina: 14.00

•

19.09 - Warsztaty Kulinarne z Sylwią Majcher, godzina: 16.00

•

26.09 – INSPEKTY warsztaty miejskiego ogrodnictwa, godzina: 14.00

•

26.09 – INSPEKTY warsztaty miejskiego ogrodnictwa, godzina: 16.00

