
REGULAMIN UDZIAŁU W WARSZTATACH „ODPICUJ JEANSÓWKĘ” 

CENTRUM HANDLOWE GALERIA BRONOWICE 

 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem warsztatów „ODPICUJ JEANSÓWKĘ”, zwanego w dalszej części regulaminu 

„Warsztatami”, jest firma PLAY MAKER SŁAWOMIR BOCHNAK, ul. Świt 21, 62-080 LUSOWO, NIP: 

7822095131, zwana dalej: „Organizatorem”. 

2. Warsztaty  odbywają się dnia 28 sierpnia  2021 r. w godzinach 12:00-18:00 na terenie Centrum 

Handlowego GALERIA BRONOWICE W KRAKOWIE przy ulicy STAWOWA 61, 31-346 KRAKÓW, zwanego 

w dalszej części regulaminu „GALERIA BRONOWICE”. 

 

 

§2 Uczestnictwo w warsztatach 

1. Warsztaty polegają na przerobieniu swoich kurtek jeansowych, nadaniu im drugiego życia pod okiem 

prowadzącej warsztaty. 

 

2. Organizator zastrzega sobie, że Uczestnik warsztatów musi posiadać swoje ubranie do przerobienia, 

Organizator udostępnia tylko materiały oraz maszyny do szycia które mogą posłużyć do przerobienia. 

 

3. Udział w warsztatach jest bezpłatny. 

 

4. W Warsztatach uczestniczyć mogą zarówno osoby pełnoletnie jak i niepełnoletnie na następujących 

zasadach: 

• Osoby pełnoletnie, tj. które ukończyły 18 lat -samodzielnie. 

• Osoby  małoletnie,  które  ukończyły  13  lat  oraz  dzieci w  wieku  3-13  lat -wyłącznie  pod 

warunkiem  pozostawania  pod  opieką  osoby  dorosłej  (która  ukończyła  18  lat),  przy 

jednoczesnej zgodzie przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna prawnego) 

 

5. Ilość osób, które mogą uczestniczyć w Warsztatach jest ograniczona ilością miejsc dostępnych przy 

stanowiskach roboczych. W przypadku osiągnięcia maksymalnej dopuszczalnej ilości uczestników 

Warsztatów (zajęcia przez Uczestników wszystkich przygotowanych przez Organizatora miejsc), 

Organizator ma prawo odmówić dopuszczenia do Warsztatów kolejnych uczestników. 

 

6. Uczestnicy przystępując do warsztatów biorą ̨na siebie pełną odpowiedzialność ́prawno-cywilną na cały 

czas trwania warsztatów. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ́za taką osobę ̨ponoszą ̨

rodzice/opiekunowie prawni. 

 

 

§3 Utrwalenie wizerunku w relacjach z warsztatów 

1. Niniejszym informuje się uczestniczących w Warsztatach, a zwłaszcza rodziców/opiekunów prawnych 

dzieci uczestniczących w Warsztatach, iż Warsztaty mogą być rejestrowane za pomocą urządzeń 

rejestrujących obraz i/lub dźwięk celem wykonania relacji w wersji fotograficznej (w tym ujęte są zdjęcia 



cyfrowe) lub filmu audio-wizualnego. Wobec tego każda osoba uczestnicząca w Warsztatach lub jej 

rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na powyższe utrwalanie warsztatów z jego udziałem/udziałem 

jego dziecka/udziałem dziecka będącego pod opieką prawną(w tym na wykorzystanie wizerunku) dla 

celów dokumentacji oraz promocji/reklamy Warsztatów i Galerii Bronowice w przyszłości, a następnie 

rozpowszechnianie dla celów dokumentacyjnych, reklamowych oraz promocyjnych. 

 

 

§3 Postanowienia końcowe 

2. W  sprawach  nieunormowanych  niniejszym  Regulaminem  mają  zastosowanie  przepisy  prawa 

powszechnie obowiązującego.  

 

3. Regulamin znajduje się ̨do wglądu na terenie strefy warsztatów „ODPICUJ JEANSÓWKĘ” 

 

4. W  kwestiach  dotyczących  przebiegu  warsztatów,  nieprzewidzianych  niniejszym  regulaminem, głos 

rozstrzygający należy do Organizatora. 

  

5. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  przesunięcia,  przedłużenia  lub  przerwania  warsztatów  z 

ważnych przyczyn. 

  

6. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie. 

 


