REGULAMIN WARSZTATÓW
„KOLAŻE Z NIEPODLEGŁĄ”
ORGANIZATORZY
1.
Organizatorem warsztatów jest Narodowe Archiwum Cyfrowe z siedzibą przy ul.
Hankiewicza 1 w Warszawie.
ZGŁOSZENIA i WARUNKI UCZESTNICTWA
2.
Warsztaty są przeznaczone dla dzieci w wieku 6-10 lat oraz dorosłych opiekunów.
3.
Warsztaty są organizowane w siedzibie Narodowego Archiwum Cyfrowego.
4.
Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest uprzednia rejestracja mailowa pod adresem
malwina.rozwadowska@nac.gov.pl oraz potwierdzenie otrzymane mailowo od
organizatorów. Wysyłając zgłoszenie rejestracyjne pełnoletni uczestnik jednocześnie
akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
5.
Zgłoszenie rejestracyjne musi zawierać telefon kontaktowy oraz adres e-mail, a także
imiona i nazwiska dzieci wraz z wiekiem oraz imiona i nazwiska dorosłych opiekunów,
biorących udział w warsztatach.
6.
Osoby niepełnoletnie muszą zgłaszać się z opiekunami.
7.
W przypadku dużej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia
zgłoszenia. Decydująca jest kolejność zgłoszeń.
8.
Poprzez nadesłanie zgłoszenia do udziału uczestnicy wyrażają zgodę w imieniu własnym
oraz dzieci, znajdującymi się pod jego opieką na wzięcie udziału w warsztatach na
warunkach określonych w niniejszym regulaminie oraz przetwarzanie przez Organizatora
danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia warsztatów (zgodnie z
ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz.U. Nr 133 poz. 883)).
9.
Uczestnik rejestrując swój udział jednocześnie wyraża zgodę na zarejestrowanie warsztatów
przez organizatorów w formie fotografii oraz filmu reportażowego, w tym również
rejestrację swojego wizerunku oraz wizerunku dzieci, znajdujących się pod jego opieką.
Organizatorom przysługuje nieograniczone w czasie i przestrzeni terytorialnej prawo do
wykorzystywania fotografii oraz filmu w celu związanym ze statutową działalnością, w
szczególności poprzez publikację ww. materiałów na własnych stronach www, na
wirtualnej wystawie, związanej z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości, w mediach społecznościowych, kanałach informacyjnych, materiałach

prasowych oraz może przekazywać te prawa innym podmiotom w celach promocyjnych,
edukacyjnych i informacyjnych na wszystkich znanych polach eksploatacji.
10.
Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację w mediach społecznościowych, na stronie
Organizatora, własnych kanałach informacyjnych oraz na stronie warsztatów, prac
plastycznych, które powstaną w trakcie warsztatów.
11.
Uczestnicy biorą udział w warsztatach na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko.
12.
Organizator nie zapewnia dla Uczestników opieki medycznej ani ubezpieczenia od następstw
nieszczęśliwych wypadków.
13.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przynoszone przez uczestników.
ZASADY WARSZTATÓW
14.
Warsztaty odbywają się w czterech edycjach: 21 października 2017, 3 lutego 2018, 12
maja 2018, 29 września 2018. Każdorazowo warsztaty rozpoczynają się o godz. 11:00 w
siedzibie Organizatora.
15.
Edycje warsztatów nie różnią się między sobą programem. Organizatorzy jednak zastrzegają
sobie prawo do zmian.
16.
Uczestnicy warsztatów uczestniczą w prelekcji wprowadzającej, zwiedzają siedzibę
Organizatora oraz wykonują prace plastyczne.
17.
Czas trwania warsztatów to około 2 godziny.
18.
Uczestnicy warsztatów są zobowiązani do wykonywania poleceń instruktorów oraz
przedstawicieli Organizatora.
19.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie uczestników warsztatów oraz
następstwa z nich wynikające w tym za wypadki losowe, w szczególności chwilowy lub
stały uszczerbek na zdrowiu i wypadki śmiertelne.

