
REGULAMIN UDZIAŁU W WARSZTATACH I WYDARZENIACH ORGANIZOWANYCH  
W ZACHĘCIE-NARODOWEJ GALERII SZTUKI 
 

1. Organizator nie ubezpiecza uczestników biorących udział w warsztatach i wydarzeniach i nie 

ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. 

2. Organizator nie odpowiada za zniszczenie mienia uczestników warsztatów i wydarzeń ani za 

zgubienie wartościowych przedmiotów podczas trwania tych spotkań.  

3. Uczestnik warsztatów i wydarzeń ponosi odpowiedzialność za straty spowodowane 

zaniedbaniami z jego strony.  

4. Uczestnik warsztatów i wydarzeń zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 

porządkowych obowiązujących u Organizatora,  w szczególności zobowiązany jest do 

zostawiania okryć wierzchnich, dużych toreb i plecaków w szatni lub miejscu wskazanym 

przez Organizatora, nie spożywania posiłków i napojów, utrzymywania czystości w i 

przestrzegania przepisów BHP i P.poż.  

5. W czasie warsztatów rodzinnych dzieci przebywają na terenie Zachęty pod opieką 

rodziców/opiekunów. 

6. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na fotografowanie, filmowanie jego osoby i 

nagrywanie jego głosu. Uczestnik staje się posiadaczem autorskich praw majątkowych do 

korzystania i rozporządzania prawami do materiałów zarejestrowanych, w którym 

prezentowana jest osoba Uczestnika. 

7. Uczestnik udziela Organizatorowi bezpłatnej, nieograniczonej w czasie i przestrzeni , licencji 

do korzystania i rozporządzania prawami do materiałów powstałych w trakcie warsztatów i 

materiałów zarejestrowanych, w którym prezentowana jest osoba Uczestnika i może 

wykorzystywać je nieograniczenie zarówno do celów własnych w kraju i za granicą, jak i 

upoważniać inne media do dowolnego ich użycia na wszystkich  polach eksploatacji, a w 

szczególności takich jak utrwalenie, zwielokrotnienie określoną techniką w tym techniką 

zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do 

pamięci komputera, publiczne wykonywanie oraz publiczne odtwarzanie, wystawienie i 

wyświetlenie, nadawanie i reemitowanie, najem, dzierżawa, rozpowszechnianie za pomocą 

internetu. 

8. Organizator ma prawo do zmiany terminu zajęć, o czym poinformuje uczestników (telefon, 

sms, e-mail lub osobiście).    

9. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i prezentację danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych do udziału w wydarzeniach (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych DZ.U. Nr. 133, poz. 833). 

10. Odwołanie rezerwacji warsztatów dla grup zorganizowanych przez nauczyciela/opiekuna 

możliwe jest najpóźniej na dzień przed planowanym spotkaniem.  

11. Uczestnicy warsztatów mają obowiązek zapoznać się i stosować się do powyższego 

regulaminu.  

12. Uczestnictwo w warsztatach i wydarzeniach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu. 


