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Regulamin uczestnictwa w zajęciach/warsztatach w ramach projektu
„Akademia Rękodzieła – ETNO-inspiracje”
realizowanego przez Fundację ONI – TO MY
1. Organizatorem projektu pn. Akademia Rękodzieła – ETNO-inspiracje jest Fundacja na rzecz
budowy otwartego społeczeństwa ONI – TO MY (zwana dalej Fundacją lub Organizatorem) z siedzibą
przy ul. Piłsudskiego 22-11, 17-200 Hajnówka.
2. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Szczegółowy plan zajęć jest podawany na stronie Organizatora
oraz stronach poszczególnych gmin (Ośrodków Kultury). W planie działań każdego dnia przewidziane
są zajęcia warsztatowe.
3. Warunkiem udziału w warsztatach jest wypełnienie Karty Uczestnictwa.
4. Organizator wymaga stawiennictwa na poszczególnych zajęciach na 10 minut przed ich rozpoczęciem.
5. Organizator zapewnia narzędzia i materiały niezbędne do prowadzenia warsztatów.
6. Uczestnicy warsztatów zobowiązani są do stosowania się do zaleceń osoby prowadzącej warsztaty
oraz animatorów Fundacji oraz do zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa.
7. Uczestnictwo w warsztatach jest równoznaczne z udzieleniem zgody na nagrywanie, fotografowanie
lub dokonywanie innego rodzaju zapisu zajęć dla celów publikacjach na stronach internetowych,
publikacjach pisemnych, materiałach promocyjnych Organizatora.
8. Dzieła powstałe w wyniku warsztatów będą we władaniu Organizatora do momentu zakończenia
projektu i zostaną wyeksponowane na wystawie podsumowującej w salach ekspozycyjnych Muzeum
Kultury Białoruskiej w Hajnówce oraz innych placówkach wystawienniczych..
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie warsztatów.
10. Organizator pozostawia sobie możliwość odwołania warsztatów z przyczyn od niego niezależnych.
11. Z tytułu odwołania lub zmian w programie warsztatów uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia
względem Organizatora.
12. Wypełnienie Karty Uczestnictwa do projektu jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z
zapisami niniejszego Regulaminu i ich akceptacją.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, o czym niezwłocznie
poinformuje wszystkie osoby zainteresowane oraz umieści informacje na stronie internetowej
www.onitomy.org
14. Zgodnie z art.24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z pozn. Zm.) informujemy, iż: Administratorem danych
osobowych uczestników warsztatów jest Fundacja na rzecz budowy otwartego społeczeństwa ONI –
TO MY z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 22-11, 17-200 Hajnówka
15. Dane osobowe uczestników warsztatów przetwarzane będą w celach organizacji warsztatów oraz

celach statystycznych i marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Uczestnik posiada
prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie Fundacji ONI – TO MY danych
osobowych jest dobrowolne.
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