REGULAMIN WARSZTATÓW
„Summertime”
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem warsztatów „Kierunek wiosna” (dalej „Warsztaty”) ” na zlecenie INGKA Centres Polska Sp
z o.o. z siedzibą w Jankach, Plac Szwedzki 3, 05-090 Raszyn (zwana dalej INGKA Centres) jest agencja
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
3. Warsztaty odbywają się zgodnie z harmonogramem, który stanowi załącznik (Załącznik nr1) do
Regulaminu. Harmonogram może ulec zmianie.

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. Jeden opiekun
dorosły może mieć pod opieką maksymalnie dwoje dzieci.

5. Warsztaty są bezpłatne
6. Na Warsztaty obowiązuje rejestracja
7. Liczba miejsc jest ograniczona, zapisy obowiązują według kolejności zgłoszeń.
§ 2 Rejestracja
1.

Rejestracji na warsztaty dokonuje osobo pełnoletnia. Za dzieci niepełnoletnie rejestracji dokonuje
rodzic lub opiekun prawny.

2.

Rezerwacja elektroniczna odbywa się nie później niż na dzień poprzedzający warsztat.

3.

Formularz rejestracji elektronicznej umieszczony będzie na stronie www.wolapark.pl.

4.

Warsztaty odbywają się grupach maksymalnie 12-osobowych w zależności od rodzaju warsztatu.
Decyduje kolejność zgłoszeń. Każda osoba rejestrująca się poprzez formularz elektroniczny otrzyma
smsem, na numer podany w zgłoszeniu, informację z potwierdzeniem udziału w warsztatach.

5.

Każdy uczestnik może wziąć udział tylko w jednym warsztacie jednego dnia.

6.

Rejestracja elektroniczna polega, łącznie, na udostępnieniu przez Uczestnika Organizatorowi
następujących oświadczeń woli oraz danych poprzez oznaczenie lub wypełnienie odpowiednich pół:
Swoich danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu, ewentualnie
imienia/imion i nazwiska/nazwisk dziecka/dzieci. Zgodny na przetwarzanie przez INGKA Centres oraz
podmioty z nim współpracujące, danych osobowych Uczestnika, o których mowa w punkcie a) w
celach związanych z organizacją Warsztatów; Oświadczenia o tym, że jest on prawnym opiekunem
dziecka, które w dniu warsztatu przekroczyło 5 rok życia, i nie jest ograniczony w czynnościach
prawnych oraz w prawach rodzicielskich lub też posiada inny tytuł na mocy ustawy lub umowy dający
mu prawo dokonania rejestracji Uczestnika niepełnoletniego, a także że zapoznał się z Regulaminem,
akceptuje jego treść i ma świadomość, iż jego postanowienia są dla niego wiążące.

7.

W przypadku nie zebrania się grupy Organizator zastrzega prawo do odwołania zajęć, o czym
poinformuje Uczestników rejestrujących się poprzez formularz elektroniczny poprzez wiadomość email na podany w zgłoszeniu adres.
§3 ZASADY UDZIAŁY W WARSZTATACH
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1.

Uczestnik Warsztatu powinien zgłosić się minimum 15 minut przed rozpoczęciem Warsztatu.
W przypadku spóźnienia więcej niż 15 minut Organizator ma prawo do skreślenia Uczestnika z
listy i przekazania miejsca nowemu Uczestnikowi.

2.

Osoby niepełnoletnie biorące udział w Warsztacie powinny w czasie i miejscu wydarzenia
pozostawać pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego. Organizator nie świadczy usługi
opieki w czasie Warsztatów.

3.

Za szkody, których sprawcą podczas Warsztatów jest Uczestnik lub osoba niepełnoletnia
biorąca udział w Warsztacie, odpowiedzialność ponosi Uczestnik lub rodzic/opiekun prawny
zgłaszający niepełnoletniego.

4.

Z urządzeń dostępnych w czasie Warsztatów należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i
zasadami bezpieczeństwa.

5.

Uczestnik, który może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa innych osób lub zagrażać
porządkowi może zostać niedopuszczony przez przedstawicieli Organizatora do udziału w
Warsztatach.

6.

Maksymalna liczba osób uczestniczących w Warsztatach jest określona przez Organizatora i
może być zmieniona tylko za jego zgodą.
§ 7 REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące udziału w Warsztatach mogą być zgłaszane w ciągu 14 dni
od zakończenia Warsztatów, wyłącznie w formie pisemnej na adres: Reklamacja "Kierunek wiosna”
Wola Park, ul. Górczewska 124, 01-460 Warszawa.

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i
wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.

3. Reklamacje rozpatruje komisja powołana przez Organizatora. Komisja sporządzi protokół z przebiegu
postępowania reklamacyjnego. O wyniku postępowania reklamacyjnego komisja powiadamia
uczestnika Promocji w formie pisemnej, listem poleconym, wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty
otrzymania reklamacji.
§ 8 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych dla celów prowadzenia Promocji jest
Organizator.

2. Dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu i/lub adres e-mail oraz wartość zakupów,
będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Promocji zgodnie z Regulaminem, a ich przekazanie
Organizatorowi jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Promocji. Dane będą
przetwarzane w tym celu przez Organizatora przez wskazany w Regulaminie czas, na jaki Promocja
została przewidziana, oraz przechowywane do upływu ustawowych terminów przedawnienia
zobowiązań podatkowych Organizatora lub ustawowych terminów ewentualnych roszczeń z tego
tytułu na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 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 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Promocji dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.wolapark.pl
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2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy
polskiego prawa.

ZAŁĄCZNIK 1

Harmonogram
25.06.2022
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Warsztaty „Ogrody w szkle”
Miejsce warsztatów: Ogród Ulricha – tuż przed budynkiem Wola Parku.
 12:00 (dwanaście miejsc warsztatowych)
 14:00 (dwanaście miejsc warsztatowych)
 16:00 (dwanaście miejsc warsztatowych)
25.06.2022
Warsztaty „Warsztaty kulinarne z Sylwią Majcher”
Miejsce warsztatów: Centrum handlowe Wola Park, pasaż handlowy przy sklepie Tchibo, Komputronk.
 12:00 (dwanaście miejsc warsztatowych)
 14:00 (dwanaście miejsc warsztatowych)
 16:00 (dwanaście miejsc warsztatowych)
30.07.2022
Warsztaty „Jak samodzielnie serwisować rower”
Miejsce warsztatów: Centrum handlowe Wola Park, kontener przed budynkiem centrum handlowego tuż przy
stacji metra.
 12:00 (dziesięć miejsc warsztatowych)
 15:00 (dziesięć miejsc warsztatowych)
27.08.2022
Warsztaty „Jak samodzielnie serwisować rower”
Miejsce warsztatów: Centrum handlowe Wola Park, kontener przed budynkiem centrum handlowego tuż przy
stacji metra.
 12:00 (dziesięć miejsc warsztatowych)
 15:00 (dziesięć miejsc warsztatowych)
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