REGULAMIN

WARSZTATÓW FOTOGRAFII
I. Organizacja
1.

Organizatorem projektu „Warsztaty Fotografii” jest Fundacja Wspierająca Rozwój Kultury „Aparat
Caffe” zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000623790. Wszelkie
kwestie związane z organizacją warsztatów należy kierować na adres biura projektu: Atelier Aparat Caffe
ul. Grunwaldzka 24, Rzeszów 35-068, tel. +48 574 205 928, e-mail: warsztaty@aparatcaffe.pl

2.

Celem projektu jest umożliwienie uczestnikom zdobycia wiedzy i umiejętności w fotograficznych.

3.

Warsztaty zaczynają się w miejscu i terminie wskazanym w Programie opublikowanym na stronie
www.aparatcaffe.pl

4.

Udział w projekcie związany jest z uiszczeniem opłaty w wysokości wskazanej w Programie
opublikowanym na stronie www.aparatcaffe.pl w tabeli OPŁATY.

5.

Opłata za udział w warsztatach nie obejmuje kosztów podróży, noclegu, wyżywienia ani innych
dodatkowych wydatków uczestników.

6.

Warsztaty będą prowadzone przez profesjonalnego fotografa, który pozostaje do dyspozycji uczestników
warsztatów, służy pomocą i radą, jednak każdy uczestnik sam odpowiada za siebie i ponosi konsekwencję
swoich czynów.

II. Warunki uczestnictwa w warsztacie
1.

Uczestnikiem warsztatów może zostać tylko osoba pełnoletnia. Wyjątki są dopuszczalne tylko za zgodą
Prezesa Fundacji po wcześniejszej konsultacji z prowadzącym warsztaty.

2.

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest potwierdzone przez Organizatora zakwalifikowania
uczestnika do warsztatów, na podstawie przesłanej Karty Zgłoszenia oraz uiszczonej opłaty za udział na
konto Organizatora: 79 1050 1562 1000 0090 8027 5150, tytułem „Warsztaty fotograficzne – temat i
termin zajęć – imię i nazwisko uczestnika”.

3.

Wpłata zaliczki musi nastąpić najpóźniej do 3 dni roboczych (decyduje data wpływu zaliczki na konto
Organizatora) przed rozpoczęciem się warsztatów.

4.

W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji przez uczestnika z warsztatów do 24 godz. przed rozpoczęciem
zajęć zaliczka nie będzie zwracana.

5.

W przypadku nie dojścia do skutku warsztatów fotograficznych z powodów niezależnych od
Organizatora (siła wyższa, kataklizmy, choroba prowadzącego itp.) zaliczka zostanie zwrócona w
terminie 10 dni od podjęcia przez Organizatora decyzji o odwołaniu warsztatów.
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III. Zasady naboru uczestników warsztatów
1.

Chętni do udziału w warsztatach przesyłają na adres: warsztaty@aparatcaffe.pl wypełnioną
Kartę Zgłoszenia lub wypełniają ją osobiście w Atelier Aparat Caffe przy ul. Grunwaldzkiej 24 w
Rzeszowie.

2.

Zgłoszenia należy składać w terminie wskazanym w Programie opublikowanym na stronie
www.aparatcaffe.pl

3.

Liczba miejsc jest ograniczona do liczby określonej na stronie www.aparatcaffe.pl w tabeli TERMINY I
ZAPISY. Liczy się kolejność zgłoszeń.

4.

Potwierdzenie zakwalifikowania uczestnik warsztatów otrzyma mailowo.

5.

Po potwierdzeniu przez Organizatora dostępnych miejsc na warsztaty, uczestnik będzie zobowiązany do
uiszczenia opłaty, o której mowa w pkt. II. 2 Regulaminu.

6.

Warsztaty odbywają się, jeżeli zbierze się co najmniej 4 chętnych uczestników. W przypadku
niezgłoszenia się minimalnej liczby osób, Organizator zwróci pozostałym chętnym wpłacone środki w
terminie 10 dni od dnia podjęcia decyzji o odwołaniu warsztatów. Uczestnikom nie przysługują w
stosunku do Organizatora żadne roszczenia z tytułu odwołania warsztatów.

IV. Obowiązki uczestników
1.

Uczestnik ma obowiązek podporządkować się Regulaminowi oraz instrukcjom Organizatora w ramach
prowadzonych zajęć.

2.

Podczas warsztatów uczestnik zobowiązany jest stosować odzież ochronną udostępnioną przez
Organizatora.

3.

Uczestnik warsztatów fotograficznych dla swojego bezpieczeństwa powinien poinformować
organizatora o problemach zdrowotnych, jeśli występują oraz o aktualnie zażywanych lekach. W
skrajnych wypadkach, gdyby Organizator doszedł do wniosku, iż choroba może uniemożliwić
uczestnictwo w warsztatach fotograficznych, Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy.

V. Prawa autorskie
1.

Udział w warsztatach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne przeniesienie
niewyłącznych praw autorskich do wszystkich swoich prac powstałych podczas i wyniku warsztatów na
polach eksploatacji:
a.

publikacja w wydawnictwach, katalogach i drukach reklamowych Organizatora

b.

eksponowanie na wystawach organizowanych przez Organizatora, zarówno w jego siedzibie,
jak i poza nią,

c.

wykonywanie drukarskich powiększeń wielkoformatowych i innych form przestrzennych i ich
upublicznianie,

d.

wprowadzanie do pamięci komputerów,

e.

wykonywanie kopii i digitalizację na nośnikach elektronicznych,
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f.
2.

publikacja na witrynach internetowych w celach promocyjnych i reklamowych.

Udział w warsztatach jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na nagrywanie,
fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku oraz wypowiedzi i ich
fragmentów uczestników warsztatów w celu opublikowania w internetowych i pisemnych publikacjach,
informacjach i materiałach promocyjnych oraz na stronach internetowych Organizatora oraz na
transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie tego wizerunku i wypowiedzi lub ich fragmentów
w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym warsztaty. Uczestnikom warsztatów nie
przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora z tego tytułu.

V. Ochrona danych osobowych
1.

Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich
danych osobowych podanych w Karcie Zgłoszenia.

2.

Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej
powyżej jest Fundacja Wspierająca Rozwój Kultur „Aparat Caffe” z siedzibą przy ul. Kilińskiego 2, w
Rzeszowie (kod pocztowy: 35-005), tel.: +48 574 205 928, adres e-mail: biuro@aparatcaffe.pl

3.

Celem zbierania i przetwarzania danych jest realizacja warsztatów fotograficznych.

4.

Zgłaszającym udział w warsztatach przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania
i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

5.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa
realizacja warsztatów.

6.

Dane udostępnione przez zgłaszających udział w warsztatach nie będą podlegały udostępnieniu
podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

7.

Dane udostępnione potwierdzonych uczestników warsztatów będą podlegały udostępnieniu podmiotom
trzecim.

8.

Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu.

9.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.

10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku,
w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
VI. Postanowienia końcowe
1.

W trakcie trwania zajęć uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP oraz PPOŻ.

2.

Organizator nie jest zobowiązany do ubezpieczenia uczestnika warsztatów od następstw nieszczęśliwych
wypadków oraz choroby, nie jest także zobowiązany do ubezpieczenia od utraty lub zniszczenia jego
mienia.
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3.

Zgłoszenie uczestnictwa w warsztatach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu.

4.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminowych, jednak nie mogą one uszczuplać praw
przyznanych uczestnikom.

5.

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie www.aparatcaffe.pl

VII. Załączniki do Regulaminu Warsztatów:
Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia
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