
 

REGULAMIN WARSZTATÓW 

 

I Postanowienia ogólne 
 

1. Organizatorem warsztatów jest LASER TAG C4, NIP 848 177 83 60 z siedzibą w Ełku. 
2. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu. Wszystkie zmiany 

regulaminu, jakie ewentualnie pojawią się, będą publikowane i wyróżniane na stronie internetowej 
Organizatora. 

 

II Warunki Uczestnictwa 

 

1. Organizator wyznacza minimalny wiek uczestników na 7 lat. Górną granicę wiekową ustala się na 
13 lat. 

2. Osoby poniżej 18 roku życia biorą udział w warsztatach za wiedzą i pisemną zgodą opiekuna. 
3. Obowiązkiem opiekuna osoby niepełnoletniej jest przekazanie organizatorowi w formie pisemnej (na 

formularzu zgłoszenia dziecka) istotne informacje na temat ograniczeń lub wskazań dotyczących 
zdrowia dziecka takich jak choroby przewlekłe, uczulenia, itp. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki oraz kontuzje i urazy, powstałe w 
wyniku niewłaściwego korzystania z urządzeń oraz nieprzestrzegania regulaminu i zasad 
bezpieczeństwa. 

 

III Bezpieczeństwo 

 

1. Osoby uczestniczące w warsztach muszą przestrzegać przepisów obowiązującego regulaminu, a 
także podporządkować się poleceniom instruktorów. 

2. Instruktor może wyprosić osoby łamiące postanowienia niniejszego regulaminu oraz co do których 
poweźmie uzasadnione podejrzenie, że będą naruszać niniejszy regulamin lub przepisy prawa. 

3. Osoby, które w czasie warsztatów źle się poczują, zobowiązane są natychmiast powiadomić o tym 
instruktora. 

4. Uczestnik zajęć zobowiązuje się do dbania o sprzęt i zgłaszania instruktorowi każdej nietypowej 
sytuacji związanej z jego działaniem. 

5. Za szkody powstałe w wyniku celowego działania uczestnik zajęć ponosi pełną odpowiedzialność 
finansową. 

 



 

IV Organizacja zajęć 

 

1. Liczba osób w grupach jest ograniczona. Minimalna liczba uczestników, potrzebna do uruchomienia 
zajęć wynosi 10 osób. W przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby osób wymaganych do 
uruchomienia warsztatów, Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu zajęć lub ich 
odwołania. Maksymalnie grupa może liczyć 24 osoby. 

2. Dokładny harmonogram zajęć jest przesyłany do opiekunów uczestników za pośrednictwem 
wiadomości SMS, na wskazany w formularzu numer telefonu. Wiadomości wysyłane są codziennie o 
godzinie 17:00, zawarty jest w nim harmonogram zajęć na kolejny dzień. 

3. Uczestnicy podczas trwania warsztatów pozostają pod opieką instruktorów. 
4. Zachęcamy, aby uczestnicy warsztatów nie przynosili ze sobą telefonów komórkowych. „Misją” 

organizatora jest zapewnienie młodzieży aktywnej formy rozrywki. Pozostawienie telefonów 
komórkowych w domu ułatwi nam to zadanie. 

5. Miejscem zbiórki oraz odbioru dzieci jest „LASER TAG C4” Ełk, ul. Wojska Polskiego 28. 

 

V Opłaty, zwroty 

 

1. Koszt udziału w warsztatach to 500 zł (słownie: pięćset złotych) za osobę. 
2. Najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym turnusem uczestnik powinien uiścić zadatek w 

wysokości 50% ceny warsztatów, tj. 250 zł (słownie: dwieście piędziesiąt złotych). 
TURNUS 1 – do 21.06.2021 
TURNUS 2 – do 28.06.2021 
TURNUS 3 – do 05.07.2021 
TURNUS 4 – do 12.07.2021 
TURNUS 5 – do 19.07.2021 
TURNUS 6 – do 26.07.2021 

3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa zadatek nie podlega zwrotowi. 
4. Pozostała kwota, tj. 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) powinna zostać opłacona 

pierwszego dnia trwania warsztatów. 
5. Zadatek można wpłacić osobiście w siedzibie firmy, po telefonicznym uzgodnieniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI Przetwarzanie danych osobowych i rozpowszechnianie wizerunku 

 

1. Organizator ma prawo do przetwarzania danych osobowych Uczestników dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji zajęć. 

2. Lokal organizatora wyposażony jest w całodobowy monitoring. Nagrania będą przechowywane przez 
okres 10 dni w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników. 

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w 
szczególności 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 (Ogólne 
Rozporządzenie o Ochronie Danych). Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach związanych 
z prowadzonymi zajęciami. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Każdy z 
Uczestników ma prawo: żądania od administratora dostępu do danych; żądania ich sprostowania; 
żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia skargi do organu nadzorczego 
(Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych jest dobrowolne. Uczestnik przyjmuje do 
wiadomości, że niepodanie odpowiednich danych osobowych lub podanie danych nieprawdziwych, 
niepełnych lub niedokładnych może faktycznie uniemożliwić uczestniczenie w zajęciach. 

4. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania, w tym 
rozpowszechniania zdjęć, fonogramów i wideogramów z wizerunkiem i wypowiedziami Uczestników, 
bez konieczności każdorazowego zatwierdzania takiego wykorzystania. Zgoda obejmuje 
wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie materiałów z wizerunkiem Uczestnika i głosem, za 
pośrednictwem dowolnego medium oraz rozpowszechnianie ich w celu promocji (w tym promocji 
Organizatora), informowania i realizacji zajęć zgodnym z obowiązującym prawem, wliczając w to w 
szczególności zamieszczanie zdjęć na stronach internetowych oraz publikacje w gazetach, 
czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach i publikacjach elektronicznych. 
Równocześnie Uczestnik zrzeka się wszelkich praw związanych z zatwierdzeniem każdorazowego 
wykorzystania wskazanych materiałów z wizerunkiem także w przypadku wykorzystywania ich w celu 
łączenia z innymi obrazami za pośrednictwem technik cyfrowych, pod warunkiem, że te wszystkie 
działania służyć mają jedynie propagowaniu zajęć lub promocji Organizatora. 


