Dni Herbaty
2021

REGULAMIN WARSZTATÓW
I. Organizator
Stowarzyszenie MAGNOLIA z siedzibą w Gdańsku, ul. Achillesa 14/1.
II. Miejsce i termin
Sala

BANKIETOWA

Restauracji

AZZURRO

w

Gdańsku,

przy

ul.

Spacerowej

51.

Warsztaty odbędą się w dniu 10.12.2021 roku w godzinach 18.00 do 21.00.
III. Zobowiązania
1.Regulamin obowiązuje na terenie wydarzenia o nazwie „DNI HERBATY 2021” organizowanego
w terminach wymienionych w punkcie II, zwanej dalej „wydarzeniem”, której organizatorem jest
Stowarzyszenie Magnolia, z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Achillesa 14/1, zwanym dalej
„organizatorem”.
2.Osoby przebywające na terenie wydarzenia podlegają przepisom prawa polskiego i przepisom
niniejszego Regulaminu.
3.Uczestnictwo w wydarzeniu oznacza akceptację postanowień Regulaminu i przepisów prawa
powszechnie obowiązującego.
4.Regulamin wydarzenia udostępniony jest dla uczestników wydarzenia:
a)u obsługi na terenie wydarzenia,
b)na stronie internetowej organizatora www.magnoliastowarzyszenie.pl,
c)na profilu społecznościowym organizatora @magnoliastowarzyszenie w wydarzeniu
DNI HERBATY vol 3.
IV. Zgłoszenia
1.Udział w wydarzeniu wymaga wcześniejszego zgłoszenia uczestnika przez zgłaszającego za
pośrednictwem

formularza

dostępnego

na

stronie

internetowej

Organizatora

ww.magnoliastowarzyszenie.pl, w zakładce inicjatywy oraz w wydarzeniu na fb pt. DNI HERBATY
vol 3.
2.Udział uczestnika w wydarzeniu jest dobrowolny i odpłatny.
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V. Uczestnictwo
1.Uczestnikami wydarzenia może być każda osoba, która dokonała wpłaty w terminie do
06.12.2021r. na konto organizatora 51 1600 1459 1870 0040 8000 0001.
2.Dzieci poniżej 16 roku życia na terenie wydarzenia mogą przebywać wyłącznie pod opieką
rodziców lub opiekunów.
3.Organizator nie bierze odpowiedzialności za Uczestników, którzy nie zgłosili się na wydarzenie,
oraz którzy samowolnie je opuścili.
4.Warunkiem

uczestnictwa

w

Wydarzeniu

jest

akceptacja

i

przestrzeganie

niniejszego

regulaminu
VI .Dodatkowe warunki uczestnictwa
1.Osoby objęte kwarantanną na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi nie mogą uczestniczyć w wydarzeniu.
2.Organizator zastrzega sobie prawo do pomiaru temperatury ciała uczestników z użyciem
bezdotykowego termometru.
3.Podczas wydarzenia należy utrzymywać określoną odrębnymi przepisami dystans społeczny.
4.Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby uczestników w celu zapewnienia
dystansu społecznego ustanowionego odrębnymi przepisami. W takiej sytuacji decyduje
kolejność zgłoszeń.
5.Wszystkie problemy i zapytania dotyczące przebiegu wydarzenia należy zgłaszać do obsługi
wydarzenia lub instruktora prowadzącego warsztaty. Osoby zaangażowane w organizację
wydarzenia oznaczone są identyfikatorami.
6. .Organizator zobowiązany jest do usunięcia z wydarzenia osób nietrzeźwych i zakłócających
swoim zachowaniem przebieg wydarzenia. Jeżeli podjęte działania są nieskuteczne organizator
występuje o pomoc do Policji. W razie wypadku, zasłabnięcia lub innych dolegliwości
zdrowotnych należy zgłosić się do organizatora lub bezpośrednio pod numer alarmowy
pogotowia 999 lub 112.
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VII. Rezygnacja lub odwołanie wydarzenia
1.Rezygnację z uczestnictwa należy zgłosić do organizatora najpóźniej do 07.12.2021r. na adres
mailowy: l.bitson@magnoliastowarzyszenie.pl
2.Zwrot kosztów uczestnictwa następuje w terminie 7 dni od daty złożenia terminowej
rezygnacji.
3. Zgłaszającym rezygnację z uczestnictwa

po terminie wskazanym w punkcie VII 1. nie

przysługuje zwrot wniesionej wpłaty.
4.W

przypadku

ograniczeń

wynikających

z

sytuacji

epidemicznej

wydarzenie

zostanie

przeniesione na inny termin lub zrealizowane w formie on-line.
VIII. Utrwalenie przebiegu wydarzenia
1.Wydarzenie będzie utrwalane w postaci fotograficznej oraz audio i video.
2.Materiały audio i video mogą być publikowane na:
a.na stronie internetowej organizatora www.magnoliastowarzyszenie.pl,
b.na profilu społecznościowym fb organizatora @magnoliastowarzyszenie,
c.na profilu Instagram organizatora @magnolia_stowarzyszenie,
d.na kanale YT organizatora
e.na stronach i profilach współorganizatorów i partnerów.
3.Uczestnictwo jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu, jest
jednoznaczne z akceptacją i udzieleniem zgody na przetwarzanie wizerunku na potrzeby
publikacji materiałów w postaci fotografii oraz audio i video w miejscach wyszczególnionych w
pkt VIII ppkt 2. Możesz zgłosić sprzeciw (np. z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją
zgodnie z art. 21 (1) RODO), skontaktuj się z organizatorem najpóźniej do 09.12.2021 pod
adresem: l.bitson@magnoliastowarzyszenie.pl
Zarząd Stowarzyszenia Magnolia
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