
 

REGULAMIN–WARSZTATY ,,WIOSNA JUŻ A ŚWIĘTA TUŻ,TUŻ” 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa prawa i zasady udziały w warsztatach pod nazwą 

,, WIOSNA JUŻ A ŚWIĘTA TUŻ,TUŻ” (dalej ,,Warsztaty”), która odbędzie się na terenie Galerii 

Bronowice przy ul. Stawowej 61, 31-346 Kraków. 

 

2. Organizatorem akcji jest firma Play Maker ul. Świt 21, 62-080 Lusowo, NIP: 7822095131, 

zwana (dalej: ,,Organizator”), zlecający prowadzenie i przygotowanie Warsztatów Beacie 

Godyni Kapłkowej, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Beata Godynia Kapłkowa 

"KAPAŁKOWA" z siedzibą w Bibicach (32-087),przy ul. Lipowa 29A, NIP 513259733 (dalej: 

,,Wykonawca”). 

 

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

Uczestników Regulaminu w całości. 

  

4. Udział w Warsztatach jest nieodpłatny. 

 

5. Podczas Warsztatów Uczestnicy wykonają zadania polegające na stworzeniu: 

- Pucheroków – mini figurek bryloczków 

- Jajek oraz kurek metodą upcyklingu  

z wykorzystaniem materiałów otrzymanych od Organizatora. 

II. CZAS TRWANIA WARSZTATÓW 

1. Warsztaty odbędą się w dniu 9 kwietnia 2022r., w godz. 12.00-18.00 na placu przy kawiarni 

Costa w Galerii Bronowice przy ul. przy ul. Stawowej 61, 31-346 Kraków. 

 

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. Możliwość udziału w Warsztatach ogranicza liczba miejsc dostępnych na stanowisku. Na 

stanowisku warsztatowym może przebywać maksymalnie 12 osób. 

 

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

nagrywane i transmitowane przez media. 

 

4. 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 Galerii Bronowice lub na oficjalnej stronie 

internetowej Galerii Bronowice w Krakowie. 

 

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

filmów w powyższych działaniach promocyjnych. 

 

6. Uczestnik biorący udział w Warsztatach uprawniony jest do jednorazowego skorzystania z 

bezpłatnego udziału w akcji w całym czasie jej trwania. 

 

7. 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). 

 

8. Warsztaty przebiegają wyłącznie z wykorzystaniem udostępnionych materiałów, zakazane 

jest przynoszenie własnych elementów. 

 

9. Uczestnik po zakończeniu Warsztatów zabiera własnoręcznie wykonane woreczki na 

warzywa i pieczywo . 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin dostępny jest na stanowisku warsztatów „Przechowuje nie marnuje” oraz na 

stronie www.galeriabronowice.pl oraz na stronie Facebook Galerii Bronowice. 

 

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 Organizatora. 

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. 

http://www.galeriabronowice.pl/

