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REGULAMIN WARSZTATÓW „JAK NARYSOWAĆ WSZYSTKO” („Regulamin”)  

Ogólne warunki uczestnictwa w warsztatach „Jak narysować wszystko”   („Warsztaty”) 

§ 1 Organizator 
1. Warsztaty są organizowane przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny, z 

siedzibą przy ul. Wałbrzyskiej 3/5; 02-739 w Warszawie („FINA” lub „Organizator”) w 
ramach wydarzenia „90 lat z Myszką Miki w FINA”, które odbędzie się 1 września 2018 r. 

2. Osobą wskazaną do kontaktu w sprawach dotyczących realizacji warsztatów jest: Beata 
Tatarczuk, e-mail: beata.tatarczuk@nina.gov.pl 

§ 2 Zgłoszenie uczestnictwa 
1. Warsztaty adresowane są do dzieci w wieku od lat 10.  
2. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu 

przez opiekunów uczestników Warsztatów. 
3. Opiekunowie zainteresowani wzięciem przez ich dzieci udziału w Warsztacie, powinni 

wysłać do FINA wypełniony formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na podstronie 
www.nina.gov.pl w terminie do 30 sierpnia 2018 r. 

4. Liczba uczestników Warsztatów jest ograniczona i wynosi 15 osób. 
5. Po wyczerpaniu limitu dostępnych miejsc, Organizator o tym fakcie poinformuje 

niezwłocznie zgłaszającego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na 
adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu. 

§ 3 Warunki uczestnictwa w Warsztatach 
1. Udział w Warsztatach jest bezpłatny.  
2. Warsztaty realizowane będą w siedzibie Filmoteki Narodowej – Instytutu 

Audiowizualnego (FINA) przy ul. Wałbrzyskiej 3/5 w Warszawie. 
3. FINA zapewnia animatorów oraz sprzęt niezbędny do odbycia Warsztatów. 
4. Warsztaty będą odbywać się w godzinach w godzinach 16.00-18.00. 
5. Warsztaty prowadzone będą przez profesjonalnego rysownika Szymona Teluka. 
6. W trakcie zajęć w siedzibie FINA uczestnicy podlegają opiece prowadzącego. FINA nie 

bierze odpowiedzialności za dojazd na zajęcia i powrót uczestników do szkoły lub domu. 
Dla bezpieczeństwa uczestników, rodzice lub opiekunowie proszeni są o podanie osób 
uprawnionych do odbioru uczestnika z Warsztatów, ich danych personalnych oraz 
numerów telefonu. 

7. Wstęp na Warsztaty jest równoznaczny z udzieleniem przez rodziców lub opiekunów 
uczestników nieodpłatnej zgody na nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub 
dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku oraz wypowiedzi i ich fragmentów 
uczestników Warsztatów dla celów promocyjnych FINA lub Warsztatów. Uczestnikom 
Warsztatów nie przysługują żadne roszczenia wobec FINA z tego tytułu. Formularz zgody 
na rozpowszechnianie wizerunku stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.  

§ 4 Postanowienia końcowe 
1. Wysyłając do FINA zgłoszenie rodzice lub opiekunowie uczestników wyrażają zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych w nim zawartych w zbiorze danych o uczestnikach 
Warsztatów przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny z siedzibą przy ul. 
Wałbrzyskiej 3/5, 02-739 Warszawa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze  zm.), w celu 
przeprowadzenia Warsztatów. FINA informuje, że rodzice lub opiekunowie uczestników 
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mają prawo wglądu, wnoszenia poprawek oraz usunięcia swoich, dobrowolnie podanych 
danych osobowych. 

2. Wysyłając zgłoszenie do wzięcia udziału w Warsztatach i biorąc w nich udział rodzice lub 
opiekunowie uczestników podporządkowuje się postanowieniom niniejszego Regulaminu 
i akceptują je. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów Warsztatów, a także do ich 
odwołania. Rodzice lub opiekunowie zostaną poinformowani o ewentualnych zmianach 
co najmniej 3 dni przed terminem planowanego Warsztatu, chyba, że powodem 
odwołania Warsztatu są nieprzewidziane zdarzenia losowe. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian Regulaminu. 
Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie: www.nina.gov.pl.  

5. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące Warsztatów można uzyskać kontaktując się 
z FINA pod adresem mailowym wskazanym w § 1 ust. 2 Regulaminu. 
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