
REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH 

organizowanych przez Fundację Rozwoju KUL 

w ramach ’’Sezon Lublin 2019” 

 

§ 1 Postanowienia ogólne: 

 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w cyklu spotkań tematycznych, spacerów lub 

warsztatów praktycznych przeznaczonych dla  uczestników w ramach projektu pn. "Sezon Lublin 

2019 – Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej”:  trwającego od 26.IV.2019 -  5.V.2019, na 

podstawie umowy nr 245/ST/19 zawartej między Fundacją Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego Jana Pawła II, a Gminą Lublin. 

 

2. Projekt realizowany jest przez Fundację Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 

Pawła II. Biuro projektu znajduje się przy Al. Racławickich 14, 20-950 Lublin. 

 

3. Zajęcia realizowane będą w następujących blokach tematycznych: 

 

a) ,,Herby szlacheckie w państwie polsko-litewskim – spotkanie tematyczne”; 

b) ,,Wypisz – wymaluj –spiszmy sobie akt – analiza i nauka pisma XVI-wiecznej Polski – 

zajęcia teoretyczno-warsztatowe”; 

c) ,,Jak pieczęć i lak przypieczętowały zawiązanie się Unii Lubelskiej – zajęcia teoretyczno-

warsztatowe”; 

w pomieszczeniach  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przy Al. Racławickich 

14, 20-950 Lublin, oraz 2 tematyczne spacery w przestrzeni miejskiej: 

 

d) ,,Street art hunt czyli polowanie na murale”; 

e) ,,Spoglądając w górę – lubelska trasa street art-owa po Śródmieściu”. 

 

4. W każdym warsztacie praktycznym może wziąć udział maksymalnie 15 osób, na zajęciach: ,,Herby 

szlacheckie w państwie polsko-litewskim – spotkanie tematyczne” ” maksymalnie 30 osób,  a w 

spacerach tematycznych bez ograniczeń. 

5. Udział w projekcie jest bezpłatny. Organizator zapewnia materiały potrzebne do przeprowadzenia 

zajęć. 

6. Organizator nie zwraca kosztów podróży, noclegu, wyżywienia ani innych dodatkowych 

wydatków uczestników. 

7. Uczestnicy projektu zostaną wskazani przez partnera: Urząd Miasta Lublin, na podstawie 

wcześniejszych zapisów. Udział w spacerach tematycznych ,,Street art hunt czyli polowanie na 

murale” i ,,Spoglądając w górę – lubelska trasa street art-owa po Śródmieściu” jest możliwy bez 

wcześniejszych zapisów. 

 

§ 2 Cel i założenia Projektu: 

 

1. Zajęcia prowadzone będą przez pomysłodawców projektu, na mocy umów cywilnoprawnych 

zawartych między prowadzącym, a Fundacją  Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 

Pawła II. 



2. Na warsztatach przewidujemy zajęcia praktyczne, w tym (zależnie od rodzaju warsztatów) 

wykonanie pieczęci lakowej lub wykaligrafowanie tekstu. 

Warsztaty praktyczne poprzedzone będą zajęciami teoretycznymi, związanymi z tematyką 

warsztatów oraz przedstawiające historię zawarcia Unii Lubelskiej oraz spisania i zaprzysiężenia aktu 

tejże Unii.    

3. Warsztaty praktyczne skierowane są wyłącznie do osób powyżej16. roku życia. 

4.  Spotkanie tematyczne skierowane są wyłącznie do osób powyżej 15. roku życia. 

5. Spacery  skierowane są wyłącznie do osób powyżej 12. roku życia.  Uczestnictwo osoby 

niepełnoletniej w spacerze wymaga również obecności opiekuna na wydarzeniu. 

 

§ 3 Zasady organizacyjne: 

 

1. Warunkiem uczestniczenia w warsztatach i spotkaniu tematycznym są: 

- potwierdzenie ze strony Urzędu Miasta o zakwalifikowaniu się na zajęcia 

- oraz w przypadku osoby niepełnoletniej dostarczenie pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego 

 

§ 5 Postanowienia końcowe 

 

1. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

do niniejszego regulaminu. 

2. Uczestnik, a w przypadku Uczestnika niepełnoletniego – opiekun prawny,  deklarując udział 

w warsztatach ponosi pełną odpowiedzialność za urazy, szkody materialne i niematerialne wynikłe 

w związku z jego uczestnictwem w zajęciach. 

3. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne szkody, czy też uszczerbek 

na zdrowiu, jakie mogą powstać w związku z uczestnictwem w warsztatach przez Uczestnika, 

zarówno wobec Uczestnika jak i osób trzecich. Odpowiedzialność ta obciąża w całości Uczestnika, 

a w przypadku Uczestnika niepełnoletniego – opiekuna prawnego. 

4. W kwestiach spornych głos decydujący i ostateczny leży po stronie Organizatora. 

5. Uczestnictwo w warsztatach jest równoznaczne z udzieleniem zgody na bezpłatne nagrywanie, 

fotografowanie filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu zdjęć oraz wykorzystywanie 

wizerunku uczestnika w związku z relacją przedstawiającą wydarzenie w celu publikacji na stronach 

internetowych, publikacjach pisemnych oraz materiałach promocyjnych Organizatorów. 

Uczestnikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec Organizatora. 

6. Zgodnie 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. informujemy, iż 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z udziałem w  projekcie ’’Sezon 

Lublin 2019” jest Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Dane osobowe nie będą 

przekazywane. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udziału 

w ’’Sezon Lublin 2019”, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia 

ewentualnych roszczeń. Uczestnik, a w przypadku Uczestnika niepełnoletniego – opiekun prawny 

ma prawo do żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do udziału w  ’’Sezon Lublin 

2019”. 

8. Dokonanie zgłoszenia na warsztaty  jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się 

z zapisami niniejszego Regulaminu i ich akceptacją. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, o czym niezwłocznie 

poinformuje wszystkie osoby zainteresowane oraz umieści informacje na stronie internetowej 

www.fundacjarozwoju.kul.pl 

 

http://www.fundacjarozwoju.kul.pl/

