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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 dniach14-18.02.2022 roku w godzinach 9.30-14.00.
III. Zobowiązania 
1.Regulamin obowiązuje na terenie wydarzenia o nazwie „FERIE Z
ANGIELSKIM” 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 ANGIELSKI W FERIE - warsztaty dla młodzieży
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. ANGIELSKI W FERIE - warsztaty       
 dla młodzieży.
2.Udział uczestnika w wydarzeniu jest dobrowolny i odpłatny.
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V. Uczestnictwo
1.Uczestnikami wydarzenia może być osoba w wieku 13-16 lat, której
rodzic/opiekun prawny zgłosił uczestnictwo przez formularz.
2. Warsztaty są odpłatne. Aby zarezerwować miejsce należy wesprzeć zrzutkę     
 w wysokości co najmniej 50 zł. : https://zrzutka.pl/z/edukreacja
oraz dokonać wpłaty kwoty w wysokości 450 zł. w terminie do 10.02.2022r.        
 na konto organizatora 51 1600 1459 1870 0040 8000 0001 tytułem: "Warsztaty
egzamin 8-klasisty J. ANGIELSKI"
3. Uczestnicy przybywają na wydarzenie we własnym zakresie oraz opuszczają   
 je o godzinie 14.00.  Wcześniejsze opuszczenie warsztatów wymaga pisemnej
informacji od rodzica. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestników
po opuszczeniu warsztatów. 
4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za Uczestników, którzy nie zgłosili
się na wydarzenie. 
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 prowadzącego warsztaty.                            
 Osoby zaangażowane w organizację wydarzenia oznaczone są identyfikatorami. 
6. W razie wypadku, zasłabnięcia lub innych dolegliwości 
 zdrowotnych organizator powiadamia rodzica/opiekuna prawnego i/lub zgłasza
zdarzenie bezpośrednio pod numer alarmowy  pogotowia 999 lub 112. 
7. W przypadku osób zakłócających swoim zachowaniem przebieg wydarzenia
zostanie zawiadomiony rodzic/opiekun prawny. 
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VII. Rezygnacja lub odwołanie wydarzenia
1. Zwrot kosztów uczestnictwa w wysokości 450 zł, następuję wyłącznie        
 w przypadku odwołania warsztatów przez organizatora.
2.Rezygnację z uczestnictwa należy zgłosić do organizatora na adres mailowy:
l.bitson@magnoliastowarzyszenie.pl i podać przyczynę.  W przypadku
ważnych przyczyn wpłata w wysokości 450 zł. może być zamieniona              
 na 7 indywidualnych lekcji do wykorzystania do końca roku szkolnego. 
3.W przypadku ograniczeń wynikających z sytuacji epidemicznej wydarzenie
zostanie 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
f. w wydarzeniu na fb @ANGIELSKI W FERIE - warsztaty dla młodzieży.
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 12.02.2022 pod adresem: l.bitson@magnoliastowarzyszenie.pl 

Zarząd Stowarzyszenia Magnolia 
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Miejsce: Gdańsk Osowa, sala konferencyjna Restauracji  Azzurro, ul. Spacerowa 51 
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 Warsztaty będą odbywać się w pierwszym tygodniu ferii od 14.02 do 18.02  w godz.  9.30-
14.00. Miejscem warsztatów będzie sala konferencyjna Restauracji  Azzurro, ul. Spacerowa 51.
Podczas warsztatów obowiązuje język angielski ;) , ćwiczymy i bawimy się językiem. Również
podczas posiłków i spacerów. W tych dniach młodzież może się spodziewać następujących
tematów: Człowiek, Edukacja, Praca, Życie społeczne, Zakupy/usługi, Nauka i technika, Świat
przyrody, Życie prywatne, Miejsce zamieszkania, Żywienie, Zdrowie, Sport, Kultura,
Podróżowanie i turystyka. Przewidziana jest również przerwa na wspólny posiłek oraz spacer
w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym znajdującym się przy restauracji.

Warsztaty są odpłatne. Koszt: 500 zł , w tym: materiały, dwóch prowadzących plus jedna osoba
wspomagająca (wolontariusz), od poniedziałku do czwartku bufet lunchowy, a w piątek
wspólne świętowanie przy pizzy. Certyfikaty uczestnictwa. 

Chętni uczestnicy, którzy dodatkowo będą prowadzić dziennik z każdego dnia warsztatów
(nowych zagadnień słówek aktywności itp), a na koniec przedstawią go w formie lapbooka    
 lub prezentacji i zgodzą się na publiczne udostępnienie, aby inni mogli skorzystać z ich pracy,
otrzymają zaświadczenie o 5 godzinach wolontariatu. 

Zapraszamy!
Lila Bitson i Agnieszka Blachowska

KONTAKT: l.bitson@magnoliastowarzyszenie.pl
FB messenger: lila.bitson
SMS: 501377674

Organizator: Stowarzyszenie MAGNOLIA
ul. Achillesa 14/1, 80-299 Gdańsk, POLSKA
NIP: 584-27-78-197, KRS: 0000754172, REGON: 381640840 

Dodatkowe informacje


