
Regulamin udziału w warsztatach oraz wystawie 
Poznań z klocków LEGO 

 
 
 

Organizacja zajęć 
 

1. Wydarzenie organizowane jest przez Parafię pw. Św. Mateusza Ap. i Ewangelistę w Poznaniu, 
Stowarzyszenie Paradoks, Radę Osiedla Żegrze. 

2. Warsztaty prowadzi Mateusz Wawrowski (www.mateuszbuduje.pl). 
 

Udział w zajęciach 
 

3. Udział w zajęciach jest bezpłatny. 
4. Wystawa oraz warsztaty odbywać się będą w dniu 6 września 2020 roku. 
5. Zajęcia trwają godzinę i odbywają się na terenie parafii na os. Orła Białego w Poznaniu. 
6. Zajęcia odbywają się o godzinach 10:00, 12:00, 14:00. 
7. Zgłoszenie udziału należy przesłać na adres mailowy: warsztaty@zegrze.poznan.pl.  

W zgłoszeniu należy podać wybraną godzinę. 
8. Udział w zajęciach mogą brać dzieci tylko i wyłącznie pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna. 
9. W związku ze stanem epidemiologicznym ilość osób biorących udział w zajęciach o każdej 

godzinie ograniczona jest każdorazowo do 20 osób. Liczy się kolejność zgłoszeń na zajęcia. 
 

Środki bezpieczeństwa 
 

10. Każdy z uczestników zobowiązany jest do zakrycia ust i nosa maseczką ochronną. 
11. Każdy z uczestników zobowiązany jest do dezynfekcji rąk przed wejściem na wystawę. 
12. Organizator warsztatów zapewnia maseczki ochronne oraz płyn do dezynfekcji rąk. 
13. Pomieszczenie w którym odbywają się zwarsztaty jest dezynfekowane przed rozpoczęciem zajęć 

oraz wietrzone po każdych zajęciach. 
14. Pomimo podjęcia przez organizatora działań zapewniających bezpieczeństwo udział  

w warsztatach odbywa się na własne ryzyko uczestników. 
 

Obowiązki informacyjne 
 

15. Dokumentacja zdjęciowa wykonana podczas warsztatów oraz wystawy będzie upubliczniona. 
Wizerunek uczestników będzie jawny. 

16. Udział w zajęciach jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 
  



Klauzura informacyjna RODO 
 

Informujemy, że: 
 

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Rada Osiedla Żegrze. Z 
administratorem danych można się skontaktować poprzez adres poczty 
elektronicznej osiedle_zegrze@um.poznan.pl. 

2. Pani/ Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji działań statutowych 
Osiedla Żegrze. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

3. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane elektronicznie 
poprzez pocztę internetową administrowaną przez Zarząd Osiedla Żegrze. 

4. Dane będą przetwarzane do 14 dni po zakończeniu wydarzenia. Po tym 
terminie zgłoszenia do udziału w warsztatach, wiadomości mail zostaną 
usunięte. 

5. Przysługuje Pani/ Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, 
prawo żądania ich sprostowania oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania. 

6. Wobec danych zebranych na podstawie zgody, ma Pani/ Pan prawo do jej 
wycofania w dowolnym momencie. Zgodę można odwołać poprzez złożenie 
stosownego pisemnego oświadczenia w siedzibie Rady Osiedla Żegrze, lub 
poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia zawierającego czytelny podpis na 
adres poczty mailowej Rady Osiedla Żegrze. 

7. Przysługuje Pani/ Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich nie podanie 
uniemożliwi udział w warsztatach i wystawie. 

9. Zebrane dane osobowe mogą zostać przekazane służbom Państwowym w tym 
Państwowym Służbą Sanitarnym w związku z obowiązującym stanem 
zagrożenia epidemiologicznego. 

 


