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REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ – WARSZTATY ,,LAS W SŁOIKU” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa prawa i zasady przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą 

Warsztaty ,,Las w słoiku” (dalej ,,Warsztaty”), która odbędzie się na terenie Galerii Galena 

przy ul. Grunwaldzkiej 59, 43-600 Jaworzno. 

2. Organizatorem akcji jest Galeria Galena Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy  

ul. Górnych Wałów 42, NIP 9542718336 (dalej: ,,Organizator”), zlecający prowadzenie  

i przygotowanie Warsztatów Magdalenie Ciapała, prowadzącej działalność gospodarczą pod 

firmą Ciapała Magdalena Kwiaciarnia "Irys" z siedzibą w Chrzanowie (32-500),  

przy ul. Krakowska 17, NIP 6281540109 (dalej: ,,Wykonawca”). 

3. Uczestnictwo w Warsztatach jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją przez 

Uczestników Regulaminu w całości. Udział w Warsztatach jest nieodpłatny.  

4. Podczas Warsztatów Uczestnicy wykonają własnoręcznie zadanie polegające na stworzeniu 

miniaturowego lasu zamkniętego w szkle z wykorzystaniem materiałów otrzymanych od 

Organizatora. 

 

II. CZAS TRWANIA WARSZTATÓW 

1. Warsztaty odbędą się w dniu 27 lipca 2019r., w godz. 13.00-19.00 na placu przy wejściu 

głównym do Galerii Galena przy ul. Grunwaldzkiej 59, 43-600 Jaworzno. 

 

III. UCZESTNICTWO I PRZEBIEG WARSZTATÓW  

1. Warsztaty przeznaczone są dla osób pełnoletnich oraz dla osób niepełnoletnich. Osoby 

poniżej 16 roku życia mogą uczestniczyć w Warsztatach pod warunkiem, że osobom tym 

będą towarzyszyli przez całe Warsztaty rodzice lub opiekunowie prawni. Zgłoszenia 

Uczestników poniżej 16 roku życia mogą być dokonywane wyłącznie przez rodziców lub 

opiekunów prawnych tych Uczestników.  

2. W Warsztatach nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy firmy P.A. NOVA 

Management Sp. z o. o., P.A. NOVA SA oraz pracownicy innych podmiotów biorących 

bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Warsztatów, a także najemcy i pracownicy 

lokali handlowych i usługowych znajdujących się na terenie Galerii Galena. Za pracowników 

uważa się wszelkie osoby wykonujące pracę lub inne powtarzające się czynności na rzecz 

podmiotów wymienionych powyżej niezależnie od podstawy prawnej, na jakiej ta współpraca 

jest wykonywana. 

3. Możliwość udziału w Warsztatach ogranicza liczba miejsc w każdej godzinie trwania 

Warsztatów. Warsztaty rozpoczynać się będą w następujących godzinach: 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00. Każde warsztaty będą trwały 45 minut i będą przeznaczone dla grupy 

liczącej maksymalnie 20 osób. 

4. Udział w Warsztatach będzie możliwy poprzez: 

a) Wypełnienie formularza (dostępny na stronie www.galeriagalena.pl) i wysłanie  

go drogą mailową na adres: galeriagalena@panova.pl. O wzięciu udziału decyduje 

kolejność zgłoszeń (do wyczerpania miejsc na każdą godzinę Warsztatów - 15 miejsc na 

godzinę). Wzór formularza stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

http://www.galeriagalena.pl/
mailto:galeriagalena@panova.pl
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b) Zgłoszenie chęci udziału na miejscu osobie prowadzącej do czasu wyczerpania miejsc  

(maksymalnie 5 miejsc na godzinę – chyba, że na daną godzinę nie stawią się wszyscy 

Uczestnicy, którzy przesłali zgłoszenia mailowe). 

5. Uczestnik otrzyma informację drogą wiadomości SMS z 2 dniowym wyprzedzeniem  

na wskazany w formularzu numer telefonu w celu potwierdzenia lub rezygnacji udziału  

w Warsztatach. 

6. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Warsztaty odbędą się w formie otwartej i mogą być 

nagrywane i transmitowane przez media.  

7. Uczestnik akceptuje fakt, że jego wizerunek może zostać wykorzystany do działań związanych 

z promocją Warsztatów tj. publikacja zdjęć lub nagrań video z Warsztatów na oficjalnym 

profilu facebook, Instagram lub na oficjalnej stronie internetowej Galerii Galena w Jaworznie.  

8. Uczestnikom Warsztatów nie należy się żadne wynagrodzenie z tytułu wykorzystania zdjęć  

i filmów w powyższych działaniach promocyjnych. 

9. Uczestnik biorący udział w Warsztatach uprawniony jest do jednorazowego skorzystania  

z bezpłatnego udziału w akcji w całym czasie jej trwania.  

10. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania porządku oraz wszystkich procedur i instrukcji 

podanych przez Organizatora związanych z organizacją Warsztatów. W razie zachowania 

zagrażającego lub uniemożliwiającego przeprowadzenie Warsztatów, Uczestnik może utracić 

prawo udziału w Warsztatach (utrata prawa może zostać zakomunikowana przez Ochronę 

obiektu lub prowadzącego Warsztaty).  

11. Warsztaty przebiegają wyłącznie z wykorzystaniem udostępnionych materiałów, zakazane 

jest przynoszenie własnych elementów.  

12. Uczestnik po zakończeniu Warsztatów zabiera własnoręcznie wykonany słój z dekoracją mini 

lasu do domu. 

 

IV. DANE OSOBOWE 

1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). 

2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Administratora na podstawie zgody 

Uczestnika w celu organizacji Warsztatów (imię, nazwisko, wiek, telefon, e-mail) oraz  

w celach marketingowych i promocyjnych określonych w pkt III.6. Regulaminu (wizerunek) 

 - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

3. Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe Uczestników: imię i nazwisko, 

wiek, telefon, e-mail, wizerunek. 

4. Administratorem danych osobowych jest Galeria Galena Sp. z o.o.  

5. Każdy Uczestnik ma prawo na warunkach określonych w RODO do: dostępu do swoich 

danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) swoich danych; usunięcia 

danych, ograniczenia przetwarzania danych; przenoszenia danych; wniesienia skargi  

do organu nadzorczego wskazanego w ustawie o ochronie danych osobowych tj. Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
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6. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale odmowa podania danych 

osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w Warsztatach.  

7. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Warsztatów, a po  

ich zakończeniu przez okres wymagany przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 

8. Dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Regulamin dostępny jest w Biurze Administracji Galerii Galena oraz na stronie 

www.galeriagalena.pl   

2. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany daty, o której mowa w niniejszym Regulaminie 

z powodów technicznych, programowych, organizacyjnych lub innych ważnych powodów.  

W przypadku podjęcia takiej decyzji, zostanie ona podana do publicznej wiadomości przez 

Organizatora. 

3. Organizator nie będzie odpowiedzialny wobec Uczestnika za jakąkolwiek szkodę powstałą 

podczas lub w związku z uczestnictwem w Warsztatach. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad niniejszego Regulaminu w każdym czasie.  

5. Wszelkie reklamacje dotyczące Warsztatów powinny być zgłaszane w formie pisemnej wraz  

z uzasadnieniem w terminie 7 dni od daty zakończenia akcji do Biura Administracji Galerii 

Galena przy ul. Grunwaldzkiej 59, 43-600 Jaworzno. Organizator jest zobowiązany  

do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma składającego reklamację.  

6. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszych Warsztatów będą rozpoznawane przez rzeczowo  

i miejscowo właściwy sąd powszechny – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.   
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