
Regulamin warsztatów „LepiMY” organizowanych przez Poznańskie 

Centrum Dziedzictwa w partnerstwie z Fundacją Art Just Now w 

ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2021 
 

1. Organizatorem warsztatów jest Poznańskie Centrum Dziedzictwa – instytucja miasta Poznania. 
Partnerem warsztatów jest Fundacja Art Just Now. 

2. Warsztaty odbywają się wg harmonogramu opublikowanego na stronie Bramy Poznania 
3. Udział w warsztatach jest bezpłatny. 
4. W warsztatach mogą wziąć udział osoby w każdym wieku. Osoby poniżej 18 roku życia muszą 

przebywać pod nadzorem prawnych opiekunów(ek). 
5. Na warsztaty przyjmujemy maksymalnie 20 uczestników(czek). 
6. Warunkiem udziału w zajęciach jest przesłanie zgłoszenia poprzez e-mail 

edukacja@pcd.poznan.pl O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń oraz 
potwierdzenie udziału przez Organizatora. Potwierdzenie zostanie przesłane drogą mailową 
na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. 

7. Na warsztat należy przyjść min. 10 minut przed ich rozpoczęciem.  
8. Organizator nie zapewnia uczestnikom(czkom) warsztatów opieki medycznej ani 

ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub mieniu uczestnika(czki) 

warsztatów. 
10. Uczestnicy(czki) warsztatów zobowiązani są do stosowania się do zaleceń osób prowadzących 

warsztaty wyznaczonych przez Partnera warsztatów oraz pracowników(czek) Bramy Poznania, 
a także do zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa.  

11. Uczestnicy(czki) warsztatów zobowiązani są do stosowania się do aktualnego reżimu 
sanitarnego. Zasady znajdują się na stronie Zasady bezpiecznego pobytu w Bramie Poznania 

12. Uczestnictwo w warsztatach jest równoznaczne z udzieleniem zgody na nagrywanie, 
fotografowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu przebiegu warsztatów oraz wizerunku 
ich uczestników(czek) dla celów publikacji na stronach internetowych, portalach 
społecznościowych, w publikacjach drukowanych i elektronicznych, materiałach promocyjnych 
Organizatora. 

 

Klauzula informacyjna 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 
 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poznańskie Centrum Dziedzictwa,  
ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań. 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@pcd.poznan.pl. 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na użytek organizacji wydarzeń oraz przesyłania informacji 

zwrotnej do ich uczestników na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - prawnie usprawiedliwiony interes administratora. 

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą dalej przekazywane. 
5) Pani/Pana dane osobowe dane przetwarzane będą nie dłużej niż 7 dni od zakończenia wydarzenia. Po 

tym terminie dane są usuwane. 
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do 
przenoszenia danych. 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak odmowa podania danych może uniemożliwić 

skorzystanie z usługi. 

http://www.bramapoznania.pl/
mailto:edukacja@pcd.poznan.pl
https://bramapoznania.pl/article/286/zasady-bezpiecznego-pobytu-w-bramie-poznania-zwiedzania-ekspozycji-g-lwnej-i-czasowej-oraz-udzia-w-i


 

Formularz zgłoszeniowy na warsztaty „LepiMY”  

11.09.2021 r. godz. 11.00-13.00 
 

 

1. Imię i nazwisko uczestnika(czki):  

 

2. Wiek uczestnika(czki): 

 

3. Kontakt – adres e-mail:   

 

4. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem warsztatów 

„LepiMY” organizowanych przez Poznańskie Centrum Dziedzictwa  

i w pełni go akceptuję. 

 

5. Zgłaszam potrzebę wsparcia asystenta(ki) dla osób  

z niepełnosprawnością wzroku. TAK / NIE 

 

 

6. Podpis osoby zgłaszającej: 

 

………………………………………………………………….. 

 

 


