REGULAMIN „Z DOMU DO DOMU. WARSZTATY WYNOS”
I. PODSTAWOWE INFORMACJE I ZAŁOŻENIA
1. Organizatorem warsztatów jest Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, ul. Kolejowa 1, Krosno (dalej zwane
Organizatorem lub RCKP).
2. Warsztaty (zwane dalej warsztatami lub pakietami) realizowane są w ramach akcji „Z domu do domu.
Warsztaty na wynos”.
3. Organizator nie realizuje warsztatów w siedzibie, mają one charakter zdalny. Materiały warsztatowe wraz
z instrukcjami zostają wysłane do uczestników warsztatów po uprzednim zamówieniu i opłaceniu bądź będą
dostępne do odbioru osobistego w siedzibie RCKP Krosno, ul. Kolejowa 1.
4. Uczestnikiem warsztatów jest osoba zgłaszająca (zwana dalej Zamawiającym lub osobą Zamawiającą) chęć
zakupu pakietu z warsztatami poprzez formularz elektroniczny oraz wnosząca odpowiednią opłatę.

II. WARSZTATY - INFORMACJE I WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Harmonogram działań poprzedzających warsztaty i samych warsztatów:

a) Zgłoszenia i zamówienia pakietów z warsztatami: od 26 marca 2021 do wyczerpania zapasów
przez formularz elektroniczny: www.rckp.krosno.pl.
b) Wysyłka pakietów z warsztatami na podany w zgłoszeniu adres bądź ich odbiór w siedzibie RCKP: do 3 dni
roboczych od złożenia zamówienia (po uprzednim opłaceniu zamówienia) do wyczerpania zapasów.
c) Warsztaty zdalne wraz z filmami instruktażowymi: od dnia dostarczenia pakietu.
2. W jednym pakiecie przygotowane są dwa różne warsztaty. Tematy warsztatów oraz przybliżony wykaz
zawartości poszczególnych pakietów:
a) Warsztat nr 1: pakiet zawiera materiały potrzebne do wykonania wiszącej ozdoby z zimnej porcelany, np. mąkę
ziemniaczaną, patyczek, wykałaczkę, klej, koraliki, włóczkę, szablony itd.
b) Warsztat nr 2 (modułowy): pakiet zawiera materiały potrzebne do wykonania i wykończenia gry planszowej
oraz jej elementów, np. zadrukowaną tkaninę i kolorowe włóczki, igłę, drewniane elementy, papierowe elementy,
np. pudełko, karty do gry, karty z zasadami itd.
c) Do każdego pakietu dołączone będą szczegółowe informacje oraz link do filmu instruktażowego z udziałem
instruktorów RCKP, który zostanie przesłany na maila podanego w formularzu przez osobę zamawiającą pakiet.
3. Zamówienia pakietów realizowane są przez formularz elektroniczny dostępny na stronie RCKP. Za pomocą
jednego formularza można zakupić maksymalnie 3 takie same pakiety (cena uzależniona jest od liczby

zakupionych pakietów oraz formy ich dostarczenia / odbioru). Zgłoszeń i zamówień w imieniu niepełnoletniego
uczestnika warsztatów może dokonać wyłącznie rodzic lub jego prawny opiekun.
4. Koszt pakietów wraz z materiałami i instrukcjami:
a) W przypadku dostawy kurierem lub do paczkomatu: 45 zł - 1 pakiet, 75 zł - 2 pakiety, 105 zł - 3 pakiety. Cena
uwzględnia koszt wysyłki kurierem lub do paczkomatu.
b) W przypadu odbioru osobistego: 30 zł - 1 pakiet oraz 30 zł każdy kolejny pakiet. Odbiór osobisty w siedzibie
RCKP.
5. Organizator nie przewiduje możliwości dokonania zwrotów.
6. Istnieje możliwość wystawienia faktury. Osoby zgłaszające taką potrzebę zobowiązane są do odnotowania tego
w formularzu i podania odpowiednich danych w zależności od faktury na przedsiębiorstwo lub osobę prywatną.
7. Zamawiający po dokonaniu rejestracji przez formularz elektroniczny zobowiązany jest do opłacenia warsztatów
w terminie do 48 godzin od momentu wysłania zgłoszenia. Brak wpłaty będzie jednoznaczny z rezygnacją
z zamówienia.
8. Opłatę za zamówione warsztaty można wnieść w formie przelewu na konto bankowe Organizatora lub opłacić
w kasie RCKP, ale tylko w przypadku odbioru osobistego.
9. Informacje i niezbędne dane do wykonania przelewu znajdują się w formularzu, dodatko zamawiający otrzyma
kopię odpowiedzi w mailu zwrotnym po prawidłowym wypełnieniu i przesłaniu elektronicznego formularza
zgłoszeniowego.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwie przesłane pakiety z powodu błędnie
wprowadzonych danych do formularza przez osobę zamawiającą.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwie wystawioną fakturę z powodu błędnie
wprowadzonych danych do formularza przez osobę zamawiającą.
12. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu opłacenia pakietów znajdują się w elektronicznym formularzu
zgłoszeniowym.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Dane osobowe uczestników warsztatów oraz rodziców i opiekunów prawnych niepełnoletnich uczestników
będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności 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 (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 poz. 1000). Podanie danych
osobowych jest niezbędne dla realizacji warsztatów przez Organizatora. Więcej informacji o przetwarzaniu
i ochronie danych osobowych znajduje się na stronie internetowej: www.rckp.krosno.pl.
2. Uczestnictwo w warsztatach jest możliwe po potwierdzeniu, iż uczestnik zapoznał się z niniejszym
Regulaminem oraz informacją o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

