Regulamin warsztatów Białowieskiej Akademii Bioróżnorodności
oraz zasady rezerwacji warsztatów
1. Organizatorem warsztatów jest Białowieska Akademia Bioróżnorodności (BAB) ul.
Kolejowa 1a; 17-230 Białowieża
2. Warunkiem udziału w warsztatach jest rezerwacja mailowa pod adresem:
biodiversity@wejmutka.pl lub w kasie Stacji Białowieża Pałac ORAZ opłacenie pełnej
kwoty warsztatu.
3. Zwrot kosztów jest możliwy jeśli informacja o rezygnacji zostanie przekazana na max 2 dni
przed warsztatem lub warsztat nie odbędzie się z powodu zbyt małej liczby uczestników.
4. W warsztacie mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie dzieci zdrowe, których stan nie stwarza
ryzyka zarażenia innych dzieci chorobą zakaźną.
5. Dzieci chore na przewlekłe choroby i niepełnosprawne mogą uczestniczyć w warsztacie po
uprzedniej konsultacji z trenerem.
6. Uczestnicy biorą udział w warsztatach wyłącznie za zgodą ich prawnych opiekunów
wyrażoną na piśmie. (Oświadczenie rodzica, opiekuna prawnego stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu).W celu zapewnienia uczestnikom bezpieczeństwa Organizator
dopuszcza możliwość udziału w warsztatach ich rodziców lub opiekunów prawnych. Brak
akceptacji oświadczenia rodzica/ opiekuna prawnego skutkuje odmową dopuszczenia
uczestnika do warsztatów.
7. Rodzice/ opiekunowie prawni uczestników warsztatów są zobowiązani do
przyprowadzenia ich na warsztaty i odebrania niezwłocznie po zakończeniu zajęć.
W przypadku nieodebrania dziecka o wyznaczonej godzinie i braku kontaktu
z Organizatorem, odpowiednie służby zostaną poinformowane o pozostawieniu dziecka
bez opieki. W przypadku, kiedy nieletni uczestnik warsztatów ma wrócić samodzielnie z
zajęć , opiekun prawny/ rodzic zobowiązany wyrazić na to zgodę w Oświadczeniu rodzica,
opiekuna prawnego , które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu
8. Rodzice/ opiekunowie prawni pozostawiający dziecko pod opieką osób prowadzących
warsztaty zobowiązani są do pozostawienia organizatorowi lub osobom prowadzącym
warsztaty swoich danych kontaktowych: imię nazwisko, numeru telefonu.
9. Rodzice/ opiekunowie prawni pozostawiający dziecko na warsztatach zobowiązani są
poinformować BAB o wszelkich przeciwwskazaniach związanych z uczestnictwem dziecka
w warsztatach przed dopuszczeniem uczestnika do udziału w warsztatach.
10. Uczestnicy biorą udział w warsztatach na odpowiedzialność i ryzyko ich rodziców lub
prawnych opiekunów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe lub
osobiste wyrządzone przez uczestników lub z ich udziałem.
11. Opiekę nad uczestnikami w trakcie warsztatów sprawuje trener lub inne osoby działające w
imieniu BAB. Za rzeczy pozostawione na terenie prowadzenia warsztatów Organizator nie
ponosi odpowiedzialności.
12. Uczestnicy warsztatów zobowiązani są do stosowania się do zaleceń osoby prowadzącej
zajęcia, animatorów BAB oraz do zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa.

13. W trakcie trwania warsztatów zakazane jest używanie alkoholu, palenie papierosów lub
stosowanie jakichkolwiek używek. Osoba naruszająca powyższy zakaz zostanie natychmiast
wydalona z miejsca warsztatów.
14. Organizator zobowiązuje się zapewnić niezbędne materiały i narzędzia do realizacji
warsztatów.
15. Uczestnictwo w warsztatach jest równoznaczne z udzieleniem zgody na nagrywanie,
fotografowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu zajęć dla celów promocji na
stronach internetowych, publikacjach pisemnych, materiałach promocyjnych Organizatora.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie warsztatów.
17. Organizator pozostawia sobie możliwość odwołania warsztatów z przyczyn od niego
niezależnych. W tym przypadku opiekunowie zostaną poinformowani o odwołaniu
warsztatów. W takim przypadku, uczestnikom, którzy wpłacili opłatę za udział w
warsztatach będzie przysługiwać jej zwrot, w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni od daty
planowanych warsztatów.
18. W przypadku braku stawiennictwa na warsztatach, uczestnikowi nie przysługuje zwrot za
niewykorzystane miejsce na warsztatach.
19. Z tytułu zmian w programie warsztatów uczestnikom nie będą przysługiwać żadne
roszczenia z tego tytułu względem Organizatora.

Zgodnie z art.24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, iż:
Administratorem danych osobowych uczestników zajęć jest Wejmutka, ul. Kolejowa 1a; 17-230
Białowieża.
Dane osobowe uczestników zajęć przetwarzane będą w celach statystycznych i marketingowych i nie będą
udostępniane innym odbiorcom.
Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

