
Regulamin Imprezy Warsztatowej na 3 urodziny MAMYWENE 

 

I. Informacje ogólne 

1. Organizatorem Imprezy Warsztatowej na 3 urodziny MAMYWENE (zwanej dalej „Urodzinami”) jest 
Kolektyw Twórczy MAMYWENE (zwany dalej „MAMYWENE”). 

2. Urodziny MAMYWENE odbywają się w dniu 28.05.2017 roku w Sztuce Wyboru, przy ul. Słowackiego 
19 w Gdaosku. 

3. Program prezentowany podczas warsztatów jest chroniony prawami autorskimi. Najczęściej ich 
wykorzystanie wymaga indywidualnej zgody autora. 

II. Uczestnicy i zapisy 
 

1. Impreza jest bezpłatna, dostępna dla wszystkich pod warunkiem przestrzegania zasad 
bezpieczeostwa i porządku w miejscu publicznym. 

2. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest akceptacja wszystkich punktów poniższego 
regulaminu. 

3. Zapisy na warsztaty przyjmowane są przez portal evenea.pl – odnośniki do zapisów na poszczególne 
warsztaty dostępne są w wydarzeniu na portalu Facebook lub na fanpage MAMYWENE oraz na 
stronie internetowej www.mamywene.pl. 

4. Na warsztaty jest ograniczona liczba miejsc – maksymalna liczba osób uczestniczących podana jest 
indywidualnie przy poszczególnych warsztatach. Zapisy odbywają się do wyczerpania wolnych 
miejsc.  

5. Na warsztaty nie ma rezerwowej listy do zapisu.  
6. W razie zwolnienia się miejsc w dniu warsztatów będzie możliwośd uczestniczenia w nich dla osób 

niezapisanych w kolejności przybycia na miejsce prowadzonych warsztatów. 
7. Pełnoletni uczestnicy i uczestniczki oraz rodzice i prawni opiekunowie osób nieletnich uczestniczący 

w warsztatach wyrażają zgodę na wykorzystanie w materiałach promocyjnych, informacyjnych  
i dokumentacyjnych utrwalonego podczas Urodzin MAMYWENE wizerunku. 

8. Wyrażenie zgody na utrwalenie wizerunku uczestnika, jak również na jego publikowanie nie jest 
wymagane, jeżeli zdjęcia lub film przedstawiają ogólne zgromadzenie, publiczną imprezę ( jarmarki, 
noc muzeów itp.) na których różne osoby stanowią szczegół ogółu treści zdjęcia, filmu lub innego 
zapisu wizerunku postaci. 

9. Dokonanie zgłoszenia / rejestracji jest jednoznaczne z akceptacją postanowieo regulaminu.  

III. Prawa i obowiązki Uczestników 
 

1. Zobowiązuje się wszystkie osoby uczestniczące w imprezie do przestrzegania zasad bezpieczeostwa 
pożarowego i publicznego. 

2. Osoby uczestniczące mają prawo uczestnictwa w dowolnej liczbie warsztatów. 
3. Zobowiązuje wszystkie osoby uczestniczące w imprezie do przestrzegania zasad poszanowania 

godności osobistej innych uczestników imprezy, minia publicznego, poszanowania zieleni oraz do 
nie zaśmiecania terenu (odpady należy wrzucad do ustawionych koszy). 

4. Osoba uczestnicząca zobowiązuje się do udziału w warsztatach, na które się zapisała. 
5. Osoba uczestnicząca w warsztatach jest odpowiedzialna za straty spowodowane zaniedbaniami  

z jego strony. 
6. Dzieci do 6. roku życia powinny przebywad podczas warsztatów pod opieką dorosłych, którzy biorą 

za nie pełną odpowiedzialnośd. A w trakcie warsztatów rodzinnych bez względu na wiek. 
 



IV. Prawa i obowiązki Organizatora 
 

1. Organizator zapewnia prawidłową i terminową realizację warsztatów oraz informowanie  
o planowanych warsztatach. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów bez podania przyczyny. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie. 
4. Organizator nie ubezpiecza uczestników biorących udział w warsztatach i nie ponosi z tego tytułu 

odpowiedzialności. 
 

V. Zasady bezpieczeostwa 
 

1. Wszelkie urządzenia techniczne, służące do prawidłowego przebiegu imprezy, mogą obsługiwad 
jedynie osoby upoważnione przez organizatora imprezy, posiadające odpowiednie kwalifikacje do 
przeprowadzenia tego rodzaju czynności. 

2. Wszelkie czynności w trakcie warsztatów należy przeprowadzad z zachowaniem należytych środków 
ostrożności, aby nie narażad na niebezpieczeostwo siebie i innych. 

3. Osoby uczestniczące w imprezie masowej są obowiązane zachowywad się w sposób niezagrażający 
bezpieczeostwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegad postanowieo 
regulaminu imprezy. 

4. Bezwzględnie nie wolno brad do ust żadnych substancji i przedmiotów znajdujących się na 
stanowisku warsztatowym. Substancje chemiczne wolno dotykad lub wąchad jedynie za zgodą 
prowadzącej warsztaty. 

5. Osobom uczestniczącym w imprezie zabrania się: 

a) wnoszenia i posiadania alkoholu i środków odurzających i substancji psychotropowych. 
b) wnoszenia petard, broni palnej, materiałów wybuchowych i łatwopalnych, naczyo szklanych, 

przedmiotów i narzędzi zagrażających bezpieczeostwu osób uczestniczących w imprezie. 
6. Zabrania się przebywania podczas warsztatów osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu 

lub innych środków odurzających. 

 

 


