
 

Regulamin uczestnictwa w zamkniętych warsztatach montażu budek lęgowych 

 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz warunki uczestnictwa w warsztatach montażu 

budek lęgowych zwanych dalej „Warsztatami”. 

2. Organizatorem Warsztatów jest Miasto Katowice zwane dalej „Organizatorem”. 

 

§2 Warunki udziału 

1. Uczestnikiem Warsztatów mogą być dzieci, młodzież oraz dorośli. 

2. Warsztaty mają charakter zamknięty. Warunkiem udziału jest wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego w terminie do 18 marca 2019r droga elektroniczną. Po zweryfikowaniu 

zgłoszenia Organizator prześle potwierdzenie udziału. 

3. Udział w Warsztatach jest bezpłatny.  

4. Liczba miejsc jest ograniczona. 

5. Po wyczerpaniu limitu dostępnych miejsc, Organizator poinformuje o tym fakcie 

niezwłocznie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.  

6. Uczestnik przystępuje do warsztatów na własną odpowiedzialność. 

7. Udział Uczestnika w Warsztatach jest dobrowolny.  

 

§3 Zasady organizacyjne 

1. Warsztaty prowadzone są przez Instruktorów. 

2. Organizator zapewnia Uczestnikom dostęp do materiałów i narzędzi niezbędnych przy 

realizacji warsztatów oraz niezbędnej odzieży ochronnej. 

3. Warsztaty odbywają się przy jednakowo wyposażonych stanowiskach. 

4. Uczestnicy Warsztatów dokonują montażu budek lęgowych zgodnie z poleceniami 

wydawanymi przez Instruktorów.  

5. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz założenia 

odzieży ochronnej. 

6. Po zakończeniu Warsztatów, wytworzone budki lęgowe stają się własnością 

Uczestników.  

 

§4 Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Warsztatów 

jest Organizator tj. Miasto Katowice, ul Młyńska 4, 40-098 Katowice. 



 

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu weryfikacji statusu uczestnika  

w Warsztatach i zostaną trwale usunięte w ciągu 24 godzin od zakończenia 

Warsztatów.  

3. Przekazanie przez Uczestników Warsztatów danych osobowych Organizatorowi ma 

charakter dobrowolny. 

4. Uczestnikom Warsztatów przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia, o ile 

pozwalają na to przepisy prawa. 

5. Uczestnikom Warsztatów przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

w przypadku podejrzenia naruszenia przetwarzania danych. 

6. Organizator konkursu zobowiązuje się do stosowania zasady poufności dotyczącej 

pozyskanych w ramach Konkursu danych osobowych i zobowiązuje się nie udostępniać 

ich osobom trzecim, chyba że za pisemną zgodą osoby, której dane dotyczą. 

 

§5 Postanowienia końcowe 

1. Przystępując do Konkursu, jego Uczestnik automatycznie wyraża zgodę na warunki 

określone w niniejszym Regulaminie. 

2. Udział Uczestnika w warsztatach skutkuje wyrażeniem zgody na opublikowanie jego 

wizerunku we wszystkich publikacjach związanych z Warsztatami, w tym na nośnikach 

cyfrowych. 

3. Szczegółowe informacje na temat Warsztatów, w tym Regulamin warsztatów oraz 

będą umieszczone na stronie internetowej www.katowice.eu. 

4. Regulamin Warsztatów może ulec zmianom; wszelkie zmiany będą obowiązywać z 

chwilą umieszczenia na stronie internetowej www.katowice.eu. 

5. W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie ostateczną decyzję 

podejmuje Organizator. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania Warsztatów  

w każdym czasie bez podania przyczyny. 
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