
Tarnów, dnia 28.08.2017 r. 
 

Regulamin dla uczestników wykładów  
pt. „Akademia Architektury” 

 
 

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w odpłatnych wykładach pt. 

„Akademia Architektury” 

§ 1. Postanowienia ogólne 
 

1. Organizatorem wykładów pod nazwą „Akademia Architektury” zwanych dalej 
„Wykładami” jest Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie z siedzibą w 
Tarnowie przy ul. Słowackiego 1, będące samorządową instytucją kultury 
wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Miasta Tarnowa pod numerem 
3/94, zwane dalej „Organizatorem”. 

2. Wykłady „Akademia Architektury” będą prowadzone w okresie od października 
2017 r. do czerwca 2018 r. i będą obywać się każdy wtorek począwszy od 
03.10.2017 r .w godzinach 18:00 – 20:00 

 
§ 2. Zasady udziału w Wykładach 

 
1. Wykłady mają charakter otwarty i kierowane są do młodzieży powyżej 13 roku 

życia.  
2. Uczestnikiem Wykładów (dalej : „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, 

przy czym osoby niepełnoletnie lub  nie posiadające pełnej zdolność do czynności 
prawnych mogą wziąć udział w Wykładach za pisemną zgodą rodzica lub 
prawnego opiekuna. 

3. Warunkiem udziału w Wykładach w danym miesiącu kalendarzowym jest 
dokonanie opłaty za uczestnictwo w wysokości 100,00 zł (sto złotych) za jeden 
miesiąc kalendarzowy (dalej: „Opłata miesięczna”) za jednego Uczestnika, 
gotówką w siedzibie BWA lub przelewem na rachunek bankowy w banku PKO 
BP nr 65 1020 4955 0000 7602 0175 6949 odpowiednio przed rozpoczęciem 
pierwszych Wykładów w danym miesiącu kalendarzowym . W treści przelewu 
należy wpisać tytuł Wykładów, miesiąc za jaki wnoszona jest opłata oraz imię i 
nazwisko Uczestnika Wykładów np. „Akademia Architektury, październik, 
Adam Kowalski” 

4. Opłata miesięczna za uczestnictwo w Wykładach uprawnia do udziału 
Uczestnika w Wykładach wyłącznie w jednym miesiącu kalendarzowym. 

5. Uczestnik ma prawo zwrotu wniesionej Opłaty miesięcznej za uczestnictwo w 
przypadku gdy nie może wziąć udziału we wszystkich Wykładach w miesiącu 
kalendarzowym pod warunkiem zgłoszenia Organizatorowi tego faktu przed 
rozpoczęciem Wykładów. Wniesiona opłata miesięczna z prawem zwrotu na 
rzecz Uczestnika może być na Wniosek Uczestnika zarachowana na poczet 
Opłaty miesięcznej za Wykłady w  kolejnym okresie miesiąca kalendarzowego.  
W pozostałych przypadkach Uczestnik nie zachowuje prawa do zwrotu 
wniesionej opłaty. 

6. Uczestnik Warsztatów zobowiązany jest do zachowania porządku w miejscu 
pracy, przestrzegania przepisów BHP oraz niespożywania alkoholu i innych 



używek w trakcie trwania Wykładów w Biurze Wystaw Artystycznych w 
Tarnowie. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyproszenia z Wykładów Uczestnika, 
który będzie zachowywać się w sposób nieodpowiedni i nie zastosuje się do 
przepisów o jakich mowa w pkt. 6 niniejszego paragrafu i przez to utrudni 
przebieg Wykładów. 

8. W przypadku wyproszenia z Wykładów Uczestnika, o jakim mowa w pkt. 7, § 2 
Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania całości wniesionej na rzecz 
BWA Opłaty miesięcznej o jakiej mowa w pkt.3 § 2.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania relacji fotograficznej              
i filmowej z Wykładów 

 
§ 3. Postanowienia końcowe 

 
1. Wniesienie przez Uczestnika / na rzecz Uczestnika Opłaty miesięcznej za 

uczestnictwo w Wykładach i przystąpienie do nich oraz podpisanie przez rodzica 
lub prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo w Wykładach dziecka 
niepełnoletniego (zał.1) lub w przypadku osoby pełnoletniej podpisanie 
oświadczenia o uczestnictwie w Wykładach (zał.2) jest jednoznaczne z akceptacją 
odpowiednio przez rodzica, opiekuna prawnego i Uczestnika warunków 
niniejszego Regulaminu. 

2. Organizator  ma prawo do bezpłatnej publikacji i prezentacji materiałów 
fotograficznych i filmowych z Wykładów we własnych celach promocyjnych oraz 
prawo do przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych rodziców, 
opiekunów prawnych i Uczestników na potrzeby Wykładów. 

3. Administratorem danych osobowych rodziców, opiekunów prawnych                    
i Uczestników jest Organizator. 

4. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem 
zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych  i ustawy o ochronie danych osobowych. 

5. Wszelkie spory dotyczące Wykładów będą rozstrzygane przez sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Organizatora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 
 

ZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W WYKŁADACH POD NAZWĄ 
„AKADEMIA ARCHITEKTURY”, KTÓRYCH ORGANIZATOREM JEST BIURO 

WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W TARNOWIE 
 

……………………. 
(miejscowość, data) 

 
3.  Ja, niżej podpisany(a) ………..………………….………………… wyrażam zgodę 

na uczestnictwo syna/córki ……………………….…………..………. w wykładach 

pod nazwą „Akademia Architektury”  organizowanych przez Biuro Wystaw 

Artystycznych w Tarnowie, które będą prowadzone w siedzibie BWA tj. w 

budynku przy ul. Słowackiego 1, w okresie od października 2017 r. do czerwca 

2018 r. i będą obywać się każdy wtorek począwszy od 03.10.2017 r .w godzinach 

18:00 – 20:00 

Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do tego, aby moje 

dziecko brało udział w Wykładach pod nazwą „Akademia Architektury”. 

Odpowiadam za bezpieczeństwo mojego dziecka w drodze do miejsca oraz z 

miejsca odbywania Wykładów.  

Biorę odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone przez moje dziecko 

oraz nieprzestrzeganie przez nie regulaminu Wykładów.  

Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję regulamin Wykładów.  

Wyrażam zgodę na wykonywanie i publikację dokumentacji multimedialnej z 

Wykładów z zachowaniem anonimowości danych osobowych. 

 

Dane Kontaktowe Rodzica lub Opiekuna Prawnego: 

1. Imię i nazwisko   ………………………………………………………. 

2. Nr telefonu kontaktowego    ………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………… 
                                                                        (podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

 



Załącznik nr 2 
 

OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA O UDZIALE W 
WYKŁADACH POD NAZWĄ „AKADEMIA ARCHITEKTURY”, KTÓRYCH 

ORGANIZATOREM JEST BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W TARNOWIE 
 

……………………. 
(miejscowość, data) 

 
 Ja, niżej podpisany(a) ………..………………….………………… wyrażam chęć  

osobistego uczestnictwa w Wykładach pod nazwą „Akademia Architektury”  

organizowanych przez Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie, które będą 

prowadzone w siedzibie BWA tj. w budynku przy ul. Słowackiego 1, w okresie od 

października 2017 r. do czerwca 2018 r. i będą obywać się każdy wtorek począwszy 

od 03.10.2017 r .w godzinach 18:00 – 20:00 

Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do tego, abym brał/a udział 

w Wykładach pod nazwą „Akademia Architektury”. 

Biorę odpowiedzialność finansową za zawinione przeze mnie szkody 

wyrządzone podczas Wykładów oraz nieprzestrzeganie przeze mnie regulaminu 

Wykładów.  

Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję regulamin Wykładów.  

Wyrażam zgodę na wykonywanie i publikację dokumentacji multimedialnej z 

Wykładów z zachowaniem anonimowości danych osobowych. 

 

Dane Kontaktowe Uczestnika: 

3. Imię i nazwisko   ………………………………………………………. 

4. Nr telefonu kontaktowego    ………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………… 
                                                                                             (podpis Uczestnika) 


