REGULAMIN UCZESTNICTWA W BEZPŁATNYCH WARSZTATACH FUNDACJI OPEN MIND
1. Organizatorem warsztatów bezpłatnych jest Fundacja OPEN MIND z siedzibą w ul. Średzka 39A/4, 54-001
Wrocław, NIP 899-273-89-82 REGON: 021992442 KRS: 0000435843. Fundacja w dalszej części Regulaminu
zwana będzie Organizatorem).
2. Szczegóły dotyczące miejsc realizacji warsztatów (zwane dalej Miejscami) podawane będą przez
Organizatora na bieżąco w materiałach zapowiadających warsztaty na stronach internetowych Fundacji:
www.fundacjaopenmind.pl, www.krzywykomin.pl, www.dolnyslaskwita.pl (zwanymi dalej Stronami
Fundacji)
3. Uczestnicy warsztatów zobowiązani są do przestrzegania Regulaminów obowiązujących w Miejscach
realizacji warsztatów, przy czym Fundacja każdorazowo poinformuje Uczestników o sposobach
zapoznania się z treścią Regulaminu Miejsca.
4. Rekrutacja na dane warsztaty wraz z ich pełnym opisem ogłaszana jest każdorazowo na Stronach Fundacji.
Na każde warsztaty lub cykl warsztatów przewidziana jest osobna rekrutacja.
5. Rekrutacja prowadzona jest za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na Stronach
Fundacji i trwa do momentu wyczerpania limitu miejsc. Chęć uczestnictwa w warsztatach zgłasza się
poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i wpłacenie zadatku w wysokości 30 zł.
Za termin zgłoszenia uznaje się termin wypełnienia formularza wskazany przez system elektroniczny.
6. O pomyślnym przejściu procesu rekrutacyjnego decyduje kolejność zgłoszeń, chyba że opis warsztatu
wskazuje na inne kryterium. Zakwalifikowanie na warsztaty potwierdzane jest pocztą elektroniczną w
przeciągu 48 h po otrzymaniu zgłoszenia.
7. Osoby spełniające kryteria uczestnictwa, które nie zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w danych
warsztatach, tworzą listę rezerwową. Osoby, które znajdą się na liście rezerwowej, są o tym informowane
mailowo na adres wskazany w procesie rekrutacji. W przypadku zwolnienia się miejsca uczestnictwa w
warsztatach przed ich rozpoczęciem, uczestnictwo proponowane jest niezwłocznie kolejnym osobom z
listy rezerwowej.
8. Potwierdzenie uczestnictwa w warsztatach może zawierać zobowiązanie Uczestnika do udostępnienia
dodatkowych informacji niezbędnych dla przeprowadzenia warsztatów.
9. Przy zapisie na warsztaty obowiązuje zadatek w wysokości 30 zł. Dostępne formy płatności poprzez
system DOTPAY Sp. z o.o. lub w inny wskazany w procesie rekrutacji sposób.
10. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552
Kraków, przy ulicy Wielickiej 28b, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie,
Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer
NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255.
11. Zakwalifikowani Uczestnicy są zobowiązani do obecności na zajęciach oraz podpisania listy obecności w
każdym dniu cyklu warsztatowego.

12. Każdemu Uczestnikowi, który ukończył warsztaty, co poświadczone jest jego podpisem na liście, po jego
ukończeniu przysługuje imienny certyfikat.
13. Osoba, która zakwalifikowała się do uczestnictwa w warsztatach, może z niego zrezygnować bez
podawania przyczyny wysyłając maila na adres:rekrutacja.openmind@gmail.com, nie później jednak niż
na siedem dni przed ich rozpoczęciem. Rezygnacja w w wyznaczonym terminie uprawnia do pełnego
zwrotu zadatku. Fundacja dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności,
jakiego użył Uczestnik, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z
żadnymi kosztami. W przypadku niepoinformowania Organizatora o rezygnacji w wyznaczonym terminie,
Uczestnik traci zadatek, o którym mowa w punkcie 9 niniejszego Regulamin
14. Jeśli Uczestnik, pomimo zakwalifikowania na warsztaty, nie stawi się na zajęcia, nie wpłaci zadatku i nie
poinformuje o tym Organizatora w sposób opisany w punkcie 13., wykluczony zostaje z rekrutacji na
zajęcia organizowane przez kolejne 3 miesiące.
15. Organizator warsztatów zapewnia ich realizację w sali spełniającej odpowiednie standardy dla zajęć
warsztatowych. Uczestnikom warsztatów zapewnione zostają materiały niezbędne do uczestnictwa w
zajęciach, chyba że opis warsztatu wskazuje inaczej.
16. Organizator warsztatów nie zapewnia dojazdu na miejsce warsztatów lub zwrotu jego kosztów, a także
noclegów lub zwrotu ich kosztów (niezależnie od czasu trwania cyklu warsztatów).
17. Organizator warsztatów zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów lub wprowadzenia zmian w
programie lub w organizacji warsztatu (w tym terminu i miejsca jego przeprowadzenia). Organizator jest
zobowiązany do niezwłocznego poinformowania uczestników o odwołaniu lub zmianach telefonicznie lub
pocztą elektroniczną wraz z podaniem przyczyny.
18. Organizator zastrzega sobie bezterminowe prawo do wykorzystania wybranych prac wykonanych podczas
warsztatów w celach wystawienniczych, promocyjnych w ramach prowadzonej działalności.
19. Poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w formularzu oraz wizerunku utrwalonego na fotografiach, filmach dla potrzeb promocyjnych
oraz sprawozdawczych Fundacji OPEN MIND oraz realizowanych przez Fundację projektów,
przeprowadzenia zajęć oraz w celach komunikacji z Uczestnikiem i Organizatorem (zgodnie z ustawą z
dnia 29.09.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883).
20. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania na terenie Miejsc realizacji warsztatów obowiązującego
Regulaminu Miejsca, przepisów BHP oraz PPOŻ oraz stosowania się do zaleceń personelu Miejsca oraz
Organizatora w zakresie użytkowania przestrzeni Miejsca.

