REGULAMIN
WARSZTATÓW ARCHITEKTONICZNYCH
ARCHITEKTOUR 2019 w Kaliszu

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia warsztatów architektonicznych odbywających
się pod nazwą „Architektour 2019”, zwanych dalej Warsztatami.
2. Głównymi organizatorami Warsztatów jest Fundacja Na Dużą Skalę, z siedzibą przy ul. Wieżowej
69, 61-111 Poznań. Adres strony internetowej www.architektour.pl.
3. Warsztaty będą się odbywały się na terenie Urzędu Miejskiego, ul. Główny Rynek 20, 62-800
Kaisz (zwany dalej UM) oraz Wydziału Pedagogiczno- Artystycznego Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Kaliszu, ul. Nowy Świat 28/30, 62-800 Kalisz, w terminie od 09 kwietnia do 15
maja 2019 roku- wg. harmonogramu warsztatów udostępnionego uczestnikom.
4. Przedmiotem Warsztatów będzie tematyka obejmująca zagadnienia architektoniczne dotyczące
rewitalizacji oraz planowania przestrzennego.
5. Szczegółowy harmonogram warsztatów zostanie podany do wiadomości uczestników
warsztatów na miejscu, a także na stronie www.architektour.pl Organizator zastrzega sobie
prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie z przyczyn od niego niezależnych, o czym
poinformuje niezwłocznie Uczestników.
6. Uczestnik zobowiązuje się do aktywnego udziału w Warsztatach (wszystkich określonych w
harmonogramie wydarzeń i zajęć). W przypadku braku uczestnictwa Uczestnik może zostać
wydalony z Warsztatów obciążony obowiązkiem dokonania opłaty w kwocie 200 zł (słownie:
dwieście złotych).
§ 2 Uczestnicy
1. Uczestnikami warsztatów mogą być studenci kierunków projektowych.
2. Uczestnictwo w Warsztatach wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty w wysokości:
a) 650 zł dla uczelni innych niż współorganizujące
b) 550 zł dla uczestników z uczelni współorganizujących warsztaty, których lista będzie
dostępna na profilu fb facebook.com/Architektour
c) 375 zł dla uczestników rezygnujących z noclegów.
3. W ramach opłaty Organizator zobowiązuje się do pokrycia wyłącznie następujących wydatków :
a) nocleg ze śniadaniami w formie szwedzkiego stołu w pokojach dwu i trzyosobowych z
łazienkami, z wyjątkiem uczestników określonych w § 2 pkt 2 lit. c.
b) ciepły posiłek w ciągu dnia pracy
c) materiały niezbędne do pracy w trakcie trwania warsztatów
b) materiały niezbędne do realizacji projektów
§ 3 Rejestracja
1. Za rekrutację uczestników odpowiada Fundacja Na Dużą Skalę.
2. Rekrutacja uczestników trwa od 07 do 18 kwietnia (23:59).
3. Uczestnik, po zakwalifikowaniu, ma możliwość rezygnacji z udziału w Warsztatach bezkosztowo
najpóźniej do dnia 25.04.2019, zobowiązując się jednakże do poinformowania Organizatora o
podjęciu takiej decyzji w formie mailowej lub poprzez inne kanały komunikacji. Rezygnacja w
późniejszym terminie wiązać się będzie z kosztem anulowania rezerwacji noclegów i możliwości
zastąpienia uczestnika. Koszt ustalany będzie indywidualnie w zależności od terminu udziału.

4. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w Warsztatach po 05.05.2019 koszt udziału w
warsztatach nie będzie zwracany.
5. Ilość miejsc na Warsztatach jest ograniczona i wynosi 130 Uczestników. Organizator zastrzega
sobie prawo do zwiększenia bądź zmniejszenia liczby uczestników bez podania przyczyny na
etapie trwania procedury kwalifikacyjnej.
6. Przewidywane jest utworzenie grup Uczestników liczących 10 do maksymalnie 15 osób każda.
Przydział do grup będzie dokonywany przez Organizatora na podstawie efektów postępowania
kwalifikacyjnego.
§ 4 Prawa i obowiązki Uczestnika
1. Zakwaterowanie - Hotel Hampon by Hilton, ul. Fryderyka Chopina 9, 62-800 Kalisz
a) doba hotelowa zaczyna się w czwartek 9 maja 2019 r. od godziny 11:00, przy czym
Organizator zastrzega sobie, że przygotowywanie pokojów może trwać do godziny 14:00.
b) uczestnicy zobowiązani są do opuszczenia pokojów hotelowych dnia 15 maja 2019 r. do
godziny 12:00
c) Każdy uczestnik zobowiązany jest do utrzymania czystości w pokoju, pomieszczeniach
warsztatowych, i salach konferencyjnych, nie niszczenia przedmiotów będących ich
wyposażeniem.
d) Posiłki:
- śniadania – w formie szwedzkiego stołu w godzinach od 8:00 do 10:00
- Obiadokolacje - wg harmonogramu przekazanego uczestnikom
e) Przebywanie osób trzecich na terenie hotelu – noclegi i korzystanie z wyżywienia - jest
niedopuszczalne i wiązać się będzie z usunięciem uczestnika z udziału w Warsztatach bez
zwrotu kosztów.
2. Miejsce pracy warsztatowej
a) Każdy uczestnik zobowiązany jest do utrzymania ogólnego porządku na całym terenie miejsca
pracy, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.
b) Obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów wewnątrz obiektu.
Palenie dozwolone jest jedynie w wyznaczonym do tego miejscu, z zachowaniem
podstawowych zasad porządku (m.in. wyrzucanie niedopałków wyłącznie do przeznaczonego
do tego pojemnika).
c) Zabrania się spożywania napojów alkoholowych na całym terenie miejsca pracy.
d) Uczestnicy zobowiązują się do korzystania z udostępnionego im połączenia sieciowego w
celach związanych wyłącznie z pracą warsztatową. Kategorycznie zabrania się ściągania plików
z muzyką, filmami, itp.
e) Wszelkie prace makieciarskie wykonywane są w przeznaczonych do tego miejscach.
f) Wszelkie prace z użyciem spray’ów, farb, lakierów, itp. powinny być wykonywane na zewnątrz
budynku na odpowiednio dużym podkładzie zapobiegającym zniszczenie, zafarbowanie bruku.
3. Za wszelkie szkody odpowiedzialność (w tym finansową) ponoszą sprawcy.
4. Przebywanie w miejscach publicznych; bar, restauracja itp. oraz korzystanie ze środków
komunikacji publicznej odbywa się na własną odpowiedzialność uczestnika warsztatów.
5. Każdy uczestnik zobowiązany jest nosić identyfikator. W razie przypadkowego uszkodzenia
identyfikatora należy zgłosić się do Organizatorów w celu otrzymania nowego. Koszt
identyfikatora zastępczego wynosi 10 zł.
6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki lub zagubione
w miejscach objętych programem wydarzeń warsztatowych.
7. Uczestnicy zobowiązani są do nie nadużywania alkoholu.
8. Obowiązuje całkowity zakaz zażywania wszelkich środków odurzających

i psychotropowych.
9. Każdy Uczestnik akceptujący niniejszy regulamin ma prawo wziąć udział w dodatkowym
konkursie, poprzez wysłanie zgłoszenia z imieniem i nazwiskiem oraz nr telefonu na adres
mailowy: warsztaty@architektour.pl. Spośród wszystkich zgłoszeń zostanie rozlosowana
nagroda niespodzianka wręczone w trakcie warsztatów.
10. Uczestnik zobowiązuje się do aktywnego uczestniczenia i czynnej postawy podczas pracy
warsztatowej, a także stosowania się do poleceń tutora. Każda grupa projektowa jest
zobowiązana do ustalenia oraz przestrzegania zasad organizacji pracy wewnątrz grupy.
11. Uczestnik akceptując warunki niniejszego regulaminu wyraża zgodę na nieodpłatne przeniesienie
wszystkich przysługujących mu majątkowych praw autorskich do prac będących przedmiotem
niniejszych warsztatów na wszelkich polach eksploatacji zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006, 90 poz. 631 z późn. zm.), a w
szczególności:
a) wykorzystywania przez Organizatora projektu, którego jest autorem/współautorem, powstałego
w trakcie trwania warsztatów a także wszelkich form utrwalenia tego projektu lub jego koncepcji
w szczególności rysunków, szkiców, do promocji warsztatów w tym jak i w nadchodzących
latach, poprzez umieszczenie na stronach internetowych oraz w materiałach drukowanych, z
umieszczeniem adnotacji o autorstwie projektu,
b) przekazanie przez Organizatora innym podmiotom koncepcji będących efektami pracy w trakcie
warsztatów, w celu ich realizacji w formie planu, koncepcji, wizualizacji i rzeczywistej realizacji, z
zastrzeżeniem podania imion i nazwisk autorów.
c) nieodpłatne rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku w przypadku jego utrwalenia w
trakcie trwania warsztatów, dla celów promocji wydarzenia poprzez publikację na stronach
internetowych oraz materiałach drukowanych.
12. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku jego
osoby w przypadku jego utrwalenia w trakcie trwania warsztatów w formie fotografii bądź
nagrania wideo, dla celów promocji Warsztatów poprzez publikację na stronach internetowych,
portalach społecznościowych oraz materiałach drukowanych.
13. Osoby nie przestrzegające regulaminu mogą zostać usunięte z warsztatów bez zwrotu kosztów.
14. Każdy Uczestnik składając swój własnoręczny podpis oświadcza, że zapoznał się z treścią i
akceptuje niniejszy regulamin oraz zobowiązuje się przestrzegać jego warunków w okresie
trwania Warsztatów.

§ 5 Prawa i obowiązki Organizatora
1. Organizator zobowiązuje się zapewnić uczestnikom miejsce oraz materiały wystarczające do
wykonania powierzonych Uczestnikom zadań.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Uczestników. Całą
odpowiedzialność ponosi sprawca wyrządzonej szkody.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki lub zagubione
podczas warsztatów.
4. Organizator nie odpowiada za straty materialne uczestników zaistniałe podczas warsztatów.
5. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne następstwa nieszczęśliwych
wypadków zaistniałych w trakcie trwania warsztatów.
6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za doznane w trakcie trwania warsztatów przez
uczestników uszkodzenia ciała, mienia i inne naruszenie czynności narządów ciała. Całą
odpowiedzialność ponosi uczestnik.
7. W przypadku konfliktu pomiędzy uczestnikami Warsztatów organem rozstrzygającym jest
koordynator warsztatów.

Załącznik nr 1: informacja o RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Na Dużą Skalę, ul. Wieżowa 69, 61-111
Poznań, NIP: 7822582948.
2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili mogą
Państwo skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres: warsztaty@architektour.pl
3. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. przetwarzanie jest niezbędne do p podjęcia
działań przed rozpoczęciem warsztatów.
4. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Zapewniamy, że dane nie będą sprzedawane lub w
inny sposób przekazywane innym podmiotom do celów komercyjnych, chyba, że osoba, której
dane dotyczą, udzieli na to zgody. Dane osobowe nie będą także przekazywane do państwa
trzeciego.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 pełnych lat od czasu zakończenia
warsztatów, której dane dotyczą.
6. Do danych osobowych, w celach niekomercyjnych, mogą mieć dostęp nasze podmioty
przetwarzające jak kancelaria prawna, firmy windykacyjne, dostawcy, firmy kurierskie i
transportowe, tylko i wyłącznie w celu realizacji umów, a także firmy współpracujące przy realizacji
kampanii marketingowych.
7. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy
uznacie, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

