
Regulamin wydarzenia

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem wydarzenia pod nazwą „Bliżej Lasu, Bliżej Siebie” jest Marta
Dziekońska gabinet psychologiczny z siedzibą przy ul. Chopina 5a/12 72-600
Świnoujście, NIP: 8551583177 (dalej: Organizator).

2. Z Organizatorem można skontaktować się z pod numerem telefonu: +48531146328

§ 2. TERMIN I MIEJSCE

1. Wydarzenie odbędzie się na terenie Woli Orzeszowskiej (woj.mazowieckie), w
terminie 15-17 lipca w godzinach 10.00 - 22.00

§ 3. ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA W WYDARZENIU

1. Czas trwania Wydarzenia - 3 dni, 2 noce.
2. Wydarzenie polega na zorganizowaniu warsztatów. Plan wydarzenia obejmuje:

rozbijanie obozowiska w lesie, przygotowywanie posiłków, kąpiel leśną, warsztaty
zbierania ziół, warsztaty psychologiczno-rozwojowe.

3. Wydarzenie skierowane jest do osób pełnoletnich (dalej: Uczestnicy).
4. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad obowiązujących w miejscu

pobytu, z którymi jest zapoznawany i informowany na początku Wydarzenia.
5. Podczas trwania Wydarzenia Organizator nie ponosi odpowiedzialności za

ewentualne szkody zdrowotne (w tym ukąszenia) i materialne powstałe podczas
wydarzenia.

6. Organizator zaleca wykupienie ubezpieczenia zdrowotnego na czas trwania
wydarzenia.

7. Podczas trwania Wydarzenia będzie robiona dokumentacja fotograficzna.
8. Liczebność grupy nie przekracza 12 osób.
9. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoważne z akceptacją niniejszego

regulaminu.
10. W razie wystąpienia jakichkolwiek niezgodności w przebiegu Wydarzenia,

Uczestnik powinien od razu poinformować o tym fakcie Organizatora.
11. Wszelkie reklamacje związane z realizacją Wydarzenia należy zgłaszać do

Organizatora. Reklamacje można zgłaszać drogą mailową, na adres
………………….

12. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Uczestnika
składającego reklamację, jak również wskazanie Niezgodności oraz żądań
Uczestnika w zakresie sposobu rozpatrzenia reklamacji.

13. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed
rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej
uzupełnienie we wskazanym zakresie.

14. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej złożenia lub
uzupełnienia.



§ 4. BEZPIECZEŃSTWO

1. W celu zapewnienia podstawowych zasad bezpieczeństwa w trakcie wydarzenia
przyjęte są poniższe zwyczaje:

1. Podczas trwania Wydarzenia Uczestnicy pozostają w zasięgu wzroku i
słuchu Organizatora. Nie oddala się od obozu bez wcześniejszego
poinformowania Organizatora

1. W razie nagłej choroby lub nieszczęśliwego wypadku z udziałem Uczestnika,
zostanie udzielona mu pierwsza pomoc (w tym, jeżeli będzie konieczna, także
medyczna – na co wyrazi zgodę).

2. Organizator w trakcie warsztatów zaopatrzony jest w torbę/plecak, gdzie przechowuje
niezbędny sprzęt (w tym apteczkę).

§ 5. PŁATNOŚCI

1. Opłata za uczestnictwo w Wydarzeniu wynosi: 1397 zł od Uczestnika. Kwota nie
uwzględnia proponowanych rabatów.

2. Kwota powinna zostać wpłacona na konto: 35194010765994910100000000
najpóźniej w dniu 14.07.2022 Tytułem: Imię Nazwisko, Las warsztaty

3. Cena obejmuje uczestnictwo w warsztatach. Koszty dojazdu pozostają po stronie
Uczestnika. Uczestnik zobowiązuje się zorganizować śpiwór i karimatę we własnym
zakresie.

4. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Wydarzeniu w każdej chwili przed
rozpoczęciem Wydarzenia. W takiej sytuacji Organizator zwraca Uczestnikowi całość
opłaty.

5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Wydarzenia z powodu działania siły
wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć nieuniknione i nadzwyczajne
okoliczności, tj. sytuacje pozostające poza kontrolą strony powołującej się na takie
sytuacje, których skutków nie można było uniknąć, nawet gdyby podjęto wszelkie
rozsądne działania. W takim przypadku Organizator zwróci Uczestnikom całość
wpłaconych opłat z terminie 7 dni od przekazania informacji o odwołaniu.

§ 6. PRZECHOWYWANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Organizator jest Administratorem Danych Osobowych Uczestników. Dane osobowe
przetwarzane są na zasadach określonych w klauzuli informacyjnej, stanowiącej
załącznik nr 1 do Regulaminu.



Załącznik nr 1

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Marta Dziekońska gabinet psychologiczny z
siedzibą ul. Chopina 5a/12 72-600 Świnoujście, adres e-mail:
czesc@martadziekonska.pl

2. Celem zbierania danych jest wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą, prowadzenie rejestru klientów oraz dostarczenie zawiadomienia o
możliwości udziału w kolejnych warsztatach organizowanych przez Marta
Dziekońska gabinet psychologiczny, jeśli uczestnik wyrazi zgodę na otrzymywanie
informacji marketingowych. Na podstawie odrębnej zgody Administrator może
przetwarzać również dane w postaci wizerunku uczestnika.

3. W celu prawidłowej realizacji umowy Administrator przetwarza dane dotyczące
zdrowia Uczestnika. Dane przetwarzane są na podstawie zgody Uczestnika. Zgoda
jest dobrowolna, ale niezbędna do udziału w warsztatach.

4. Pani/Pana dane osobowe to dane udostępniane przez Panią/Pana w wiadomości
zgłoszeniowej i wykorzystywane w związku z Pani/Pana zainteresowaniem usługą
“Bliżej Lasu, Bliżej Siebie”, obejmujące imię, nazwisko, adres e-mail oraz telefon.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania
zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie poprzez złożenie stosownej dyspozycji w siedzibie lub
przez listonosza/kuriera lub elektronicznie. Adres Administratora Danych wskazany
jest w pkt. 1. Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
RODO.

6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przedstawienia informacji o
usłudze “Bliżej Lasu, Bliżej Siebie” lub jej wykonania.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku
następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych
osobowych.

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom
trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa

trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Powyższa Klauzula Informacyjna dostępna jest także na stronie internetowej
www.martadziekonska.pl wymienionej w pkt.1.

http://www.martadziekonska.pl/


Zgoda na rozpowszechnianie
wizerunku

Ja niżej podpisana/podpisany …………………………………………….. niniejszym
wyrażam zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego
podczas wydarzenia “Bliżej Lasu, Bliżej Siebie”.

Oświadczam, że poinformowano mnie o tym, iż:
1. Rozpowszechnianie mojego wizerunku polegać będzie na umieszczaniu zdjęć i
filmów w przestrzeni publicznej, to jest na stronie internetowej
www.martadziekonska.pl oraz na profilach prowadzonych przez profile firmowe
Martę Dziekońskiej, Doroty Stobieckiej i Katarzyny Kochańskiej w serwisach
społecznościowych Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn itp.
2. Dla potrzeb promocji działalności prowadzonej przez Martę Dziekońską, Dorotę
Stobiecką i Katarzynę Kochańską mój wizerunek może być użyty w różnego rodzaju
formach elektronicznego i poligraficznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a
także zestawiony z wizerunkami innych osób.
3. Mój wizerunek nie może być użyty do innych celów niż powyżej wskazane, a jego
rozpowszechnianie nie może naruszać m  oich dóbr osobistych.

Niniejszej zgody udzielam nieodpłatnie. Udzielona przeze mnie zgoda może zostać
cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wyrażam zgodę

Imię i nazwisko, data i podpis


