REGULAMIN WARSZATÓW RĘKODZIELNICZYCH („Regulamin”)
Ogólne warunki uczestnictwa w warsztatach rękodzielniczych („Warsztaty”)
§ 1 Organizator
1. Warsztaty są organizowane przez Lokalną Organizację Turystyczną ,,Serce Kaszub'',
z siedzibą przy ul. Świętojańskiej 5e, 83-400 Kościerzyna.
2. Osobą wskazaną do kontaktu w sprawach dotyczących realizacji warsztatów i zgłoszeń jest:
Lidia Narloch, e-mail: biuro@lot-sercekaszub.pl, tel. 790 200 211.
§ 2 Zgłoszenie uczestnictwa
1. Warsztaty adresowane są mieszkańców Powiatu Kościerskiego i turystów przebywających
na tym terenie (bez ograniczeń wiekowych).
2. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu przez
uczestników Warsztatów lub rodziców/opiekunów niepełnoletnich uczestników Warsztatów.
3. Zgłoszenia na Warsztaty można dokonać telefonicznie pod numerem: 790 200 211, drogą
email: biuro@lot-sercekaszub.pl lub poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie:
www.lot-sercekaszub.pl.
4. Zgłoszenia na Warsztaty można przesyłać nie później niż 2 dni przed każdym z wskazanych
w § 3 terminów - decyduje kolejność zgłoszeń. Po wyczerpaniu limitu dostępnych miejsc,
Organizator o tym fakcie poinformuje niezwłocznie zgłaszającego za pośrednictwem środków
komunikacji elektronicznej (na podany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej lub
telefonicznie).
§ 3 Warunki uczestnictwa w Warsztatach
1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest dokonanie zgłoszenia (telefonicznie, email,
formularz zgłoszeniowy).
2. Udział w Warsztatach jest bezpłatny.
3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Warsztatach WYŁĄCZNIE pod opieką osoby
dorosłej.
4. Warsztaty przewidziane są dla grup do 20 osób na każde z organizowanych zajęć. Każdy
warsztat trwa ok. 2 godzin zegarowych.
5. Warsztaty będą odbywać się zgodnie z poniższym harmonogramem:
Wdzydze – Centrum Usług Turystycznych, ul. Stolema 3, godz. 10.00-12.00
Lipiec:
05.07.2019 r. - Wyplatanie wianków ozdobnych z roślin
12.07.2019 r. - Warsztaty kulinarne ,,Od ziarenka do bochenka''
19.07.2019 r. - ,,Piękno kwiatów w bibule''
26.07.2019 r. - Warsztaty z haftu regionalnego ,,Barwy Kaszub''
Sierpień:
02.08.2019 r. - Warsztaty z haftu regionalnego ,,Barwy Kaszub''
09.08.2019 r. - Warsztaty kulinarne ,,Od ziarenka do bochenka''
16.08.2019 r. - ,,Piękno kwiatów w bibule''
23.08.2019 r. - Warsztaty dekorowania pierników ,,Z Sercem Robione''
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Wiele - Centrum Informacji Turystycznej, ul. Dąbrowska 3a, godz. 10.00-12.00
Lipiec:
06.07.2019 r. - Wyplatanie ozdobnych wianków z roślin
13.07.2019 r. - Warsztaty dekorowania pierników ,,Z Sercem Robione''
20.07.2019 r. - Warsztaty z haftu regionalnego ,,Barwy Kaszub''
27.07.2019 r. - Warsztaty z przędzenia owczej wełny
Sierpień:
03.08.2019 r. - Warsztaty wyrobu masła
10.08.2019 r. - Wyplatanie ozdobnych wianków z roślin
17.08.2019 r. - Warsztaty z przędzenia owczej wełny
24.08.2019 r. - Warsztaty dekorowania pierników ,,Z Sercem Robione''
Kościerzyna – Muzeum Ziemi Kościerskiej, ul. Rynek 9 (Ratusz), godz. 15.00-17.00
Lipiec:
07.07.2019 r. - Warsztaty wyrobu masła
14.07.2019 r. - Warsztaty dekorowania pierników ,,Z Sercem Robione''
21.07.2019 r. - ,,Piękno kwiatów w bibule''
28.07.2019 r. - Warsztaty z przędzenia owczej wełny
Sierpień:
04.08.2019 r. - Warsztaty kulinarne ,,Od ziarenka do bochenka''
11.08.2019 r. - Warsztaty z haftu regionalnego ,,Barwy Kaszub''
18.08.2019 r. - ,,Piękno kwiatów w bibule''
25.08.2019 r. - Wyplatanie ozdobnych wianków z roślin
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany tematyki Warsztatów, a także do ich
odwołania. Informacja o ewentualnych zmianach zostaną opublikowane na stronie www.lotserekaszub.pl co najmniej 3 dni przed terminem planowanego Warsztatu, chyba, że powodem
odwołania Warsztatu są nieprzewidziane zdarzenia losowe.
7. Za wszelkie szkody materialne i niematerialne wyrządzone podczas zajęć przez uczestnika
Warsztatów, odpowiada on sam, a w przypadku osoby niepełnoletniej – opiekun lub rodzic.
8. Wstęp na Warsztaty jest równoznaczny z udzieleniem przez uczestników oraz rodziców
i opiekunów osób niepełnoletnich, nieodpłatnej zgody na nagrywanie, fotografowanie lub
filmowanie uczestników Warsztatów dla celów promocyjnych przez Organizatora: ,,Podanie
imienia, nazwiska i telefonu kontaktowego lub adresu e-mail jest traktowane jak świadome
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników Warsztatów. Administratorem
danych osobowych jest Lokalna Organizacja Turystyczna ,,Serce Kaszub'' w Kościerzynie.''
§ 4 Postanowienia końcowe
1. Dokonując zgłoszenia udziału w Warsztatach i biorąc w nich udział uczestnicy, rodzice lub
opiekunowie uczestników podporządkowują się postanowieniom niniejszego Regulaminu
i akceptują je.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian Regulaminu.
Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie: www.lot-sercekaszub.pl.
3. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące Warsztatów można uzyskać kontaktując się
z LOT ,,Serce Kaszub'' pod numerem wskazanym w § 1 ust. 2 Regulaminu.
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