
Regulamin Warsztatów Animacji Poklatkowej

§ 1 Informacje ogólne

1. Warsztaty animacji poklatkowej, zwane dalej Warsztatami, odbędą się dnia 31 lipca 2021

roku.

2. Warsztaty zostaną zorganizowane w dwóch turach: I tura – godz. 11:00, II tura – godz. 14:00.

3. Organizatorem Warsztatów jest Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia sp. z o.o. z

siedzibą na ul. Wendy 8 w Szczecinie.

4. Warsztaty odbędą się w Sali „Kiniarnia” znajdującej się w Kinie Pionier, przy Alei Wojska

Polskiego 2, w Szczecinie.

5. W Warsztatach mogą wziąć udział dzieci i młodzież od 8 roku życia.

6. Warsztaty o godzinie 11:00 są przeznaczone dla dzieci od 8 roku życia

7. Warsztaty o godzinie 14:00 są przeznaczone dla dzieci od 10 roku życia.

8. Udział w Warsztatach jest płatny. Obowiązuje opłata wpisowa w wysokości 10 zł brutto od

uczestnika. Opłata uiszczana jest podczas rejestracji.

9. Udział w Warsztatach jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne

wykorzystywanie i publikowanie wizerunku Uczestnika przez Organizatora oraz Miasto

Szczecin, w ramach rozliczenia zadania, promocji wydarzenia oraz innych wydarzeń
realizowanych przez Organizatora oraz Miasto Szczecin.

10. W przypadku rezygnacji z udziału w Warsztatach należy poinformować Organizatora mailowo,

na adres agnieszka.gorska@zstw.szczecin.pl, na min. 48 godzin przed Warsztatami. W tym

przypadku opłata wpisowa zostanie zwrócona. Jeżeli Organizator zostanie poinformowany

później niż 48 godzin przed Warsztatami, wpisowe nie zostanie zwrócone.

§ 2  Cele i zasady

1. Celem Warsztatów jest upowszechnianie kultury i lokalnej historii poprzez poznanie swojego

najbliższego regionu, zdobycie podstaw wiedzy z zakresu kinematografii oraz promocja

i zapowiedź Festiwalu Marek zaplanowanego przez Organizatora na wrzesień 2021.

2. Zgłoszenia uczestników dokonywane są za pośrednictwem formularza rejestracyjnego

dostępnego pod adresem https://www.accredi.pl/warsztatyanimacji. Link do formularza

opublikowany jest na stronie internetowej: https://slynnaaleja.szczecin.eu. Zgłoszenia będą
przyjmowane od dnia 16 lipca 2021 r.

1. Ilość uczestników, która może wziąć udział w jednej turze Warsztatów to 10.

2. Po wyczerpaniu liczby miejsc w obu turach warsztatów zapisy zostaną zakończone.

3. W przypadku większej ilości zgłoszeń Organizator wprowadzi możliwość zapisania

uczestników na listę rezerwową.

4. Poprzez nadesłanie zgłoszenia uczestnicy wyrażają zgodę na wzięcie udziału w Warsztatach

na warunkach niniejszego Regulaminu. Przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych

uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Warsztatów odbywać się będzie

zgodnie z klauzulą informacyjną RODO zamieszczoną na stronie internetowej pod adresem:

https://zstw.szczecin.pl/application/files/9415/8108/2424/Ochrona-danych-osobowych-rodo

-ZSTW-2020.pdf

5. Zgłaszając uczestnika należy podać jego imię, nazwisko oraz wiek.
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6. Opiekun zgłaszający dziecko poprzez wypełnienie formularza wyraża zgodę na uczestnictwo

dziecka w warsztatach.

7. Uczestnicy proszeni są o przybycie do Kina Pionier 15 minut przed planowanym rozpoczęciem

Warsztatów.

8. W przypadku naruszenia przez uczestnika niniejszego regulaminu lub utrudniania

uczestnictwa innym uczestnikom Warsztatów, Organizator ma prawo do wykluczenia go z

udziału w Warsztatach

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników Warsztatów mogące

naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.

10. Uczestnicy Warsztatów są zobowiązani do przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów

związanych z wystąpieniem stanu epidemii wirusa SARS – Cov - 2.

§ 3 Przepisy końcowe

1. Warsztaty mogą zostać odwołane przez Organizatora bez podania przyczyn.

2. Zmiany w regulaminie mogą zostać wprowadzone przez Organizatora jedynie do czasu

rozpoczęcia Warsztatów.

3. Uczestnictwo w Warsztatach jest jednoznaczne z akceptacją powyższych warunków.
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