
REGULAMIN WARSZTATÓW 
 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin Warsztatów (dalej: „Regulamin”) dotyczy ustalenia zasad przeprowadzenia 

autorskich warsztatów artystycznych, organizowanych i prowadzonych przez Organizatora na 

rzecz Uczestnika, zwanych dalej "Warsztatami". Warsztaty w imieniu Organizatora prowadzą 

przedstawiciele i współpracownicy Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Stacja 

Muranów oraz Galerii Sztuki Ado-art.  

2. Przez Organizatora rozumie się spółkę pod firmą Komunikacja Plus spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Pilicka 19, 02-629 Warszawa, wpisaną do 

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000980090, o nadanym numerze NIP: 8943037073, REGON: 021775578, 

kapitał zakładowy 30.000,00 zł, działającą w imieniu i na rzecz centrum handlowego Westfield 

Arkadia zlokalizowanego w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 82. 

3. Uczestnikiem jest osoba fizyczna, uczestnicząca w choćby jednych Warsztatach. Część 

Warsztatów dedykowana jest dla dorosłych, część dla małoletnich.  

4. Warsztaty odbywają ̨ się cyklicznie, zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez 

Organizatora. Organizator ustala odgórnie charakter i przeznaczenie poszczególnych 

Warsztatów dla danej grupy Uczestników – dorosłych lub małoletnich. Harmonogram będzie 

dostępny na stronie internetowej Westfield Arkadia, wskazanej w § 7 ust. 1 Regulaminu. 

§ 2 

PRZEDMIOT REGULAMINU 

1. Niniejszy Regulamin reguluje stosunki powstające w związku z Warsztatami pomiędzy 

Organizatorem, a Uczestnikiem i stanowi treść umowy o udział w Warsztatach.  

2. W imieniu Uczestnika małoletniego umowę zawiera i podejmuje wszelkie decyzje, związane  

z udziałem małoletniego w Warsztatach rodzic lub opiekun prawny. Osoby te sprawują również 

opiekę nad małoletnim w trakcie Warsztatów. 

3. Udział w Warsztatach nie wymaga uprzedniego zapisania się (nie dotyczy warsztatów 

organizowanych w dniach 22.10.2022 r., 05.11.2022 r., 12.11.2022 r., 03.12.2022 r., 04.02.2023 

r. i 11.02.2023 r.). Udział w Warsztatach wezmą osoby chętne, które zjawią się na Warsztatach 

w dniu przeprowadzenia każdego z nich, w kolejności pojawienia się na Warsztatach, aż do 

wyczerpania dostępnej puli miejsc dla Uczestników tj. 20, 25, 30 lub 50 osób, w zależności od 

Warsztatu. Udział w Warsztatach jest jednoznaczny z akceptacją i przyjęciem warunków 

Regulaminu, a także z zawarciem umowy na udział w Warsztatach.  

4. Na Warsztaty odbywające się w dniach 22.10.2022 r., 05.11.2022 r., 12.11.2022 r., 03.12.2022 

r., 04.02.2023 r. i 11.02.2023 r. obowiązują zapisy. Można ich dokonać w dniu odbywania się 

danego warsztatu od godz. 11.00 w lokalu, mieszczącym się przy al. Jana Pawła II 82, 00-175 

Warszawa. 



5. Warsztaty rozpoczynać się będą o godzinie 12:00 i będą trwać ok. 1,5 h. 

6. Warsztaty odbywają się będą w lokalu, mieszczącym się przy al. Jana Pawła II 82, 00-175 

Warszawa. 

7. Warsztaty są nieodpłatne. 

§ 3 

OBOWIĄZKI ORGANIZATORA 

1. Warsztaty prowadzone są według autorskiego pomysłu prowadzących Warsztaty, 

dopasowanego do tematyki zajęć oraz stopnia zaawansowania oraz indywidualnych 

predyspozycji Uczestników.  

2. Organizator zapewnia materiały plastyczne/artystyczne oraz przygotowaną salę zgodnie 

z tematem zajęć. W przypadku Warsztatów organizowanych dla osób małoletnich Organizator 

oraz prowadzący Warsztaty nie zapewniają opieki nad małoletnimi.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy (pieniądze, telefony komórkowe oraz inne 

przedmioty ruchome, w tym wartościowe) pozostawione przez Uczestników w miejscu 

prowadzenia Warsztatów, oraz za rzeczy, które będą ̨w trakcie Warsztatów w ich posiadaniu.  

4. W razie choroby prowadzących Warsztaty bądź zaistnienia innych sytuacji uniemożliwiających 

przeprowadzenie Warsztatów w zaplanowanej dacie zostaną one odwołane. Gdy będzie to 

możliwe zostanie ustalony inny termin ich przeprowadzenia. O tym czy będzie to możliwe 

decyduje Organizator. 

§ 4 

PRACE ARTYSTYCZNE 

1. Prace artystyczne stworzone w trakcie trwania Warsztatów stają się własnością Uczestnika  

z chwilą ich ukończenia. 

2. Organizator zachęca do dzielenia się efektami prac artystycznych stworzonych w czasie 

Warsztatów w prywatnych kanałach w mediach społecznościowych. 

§ 5  

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA 

1. Uczestnik obowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz stosowania się do 

poleceń prowadzącego w trakcie Warsztatów.  

2. Uczestnicy Warsztatów obowiązani są korzystać z udostępnionej im sali, jej wyposażenia oraz 

materiałów plastycznych zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazówkami prowadzących 

Warsztaty. Wszelkie szkody wynikłe z nieprawidłowego stosowania sprzętu oraz wyposażenia 

sali, rodzic/opiekun prawny małoletniego oraz dorosły Uczestnik Warsztatów zobowiązani są 

pokryć osobiście.  

3. Uczestnicy zobowiązani są szanować udostępniane im podczas Warsztatów materiały 

plastyczne oraz swoje prace, jak i prace innych Uczestników.  



4. Uczestnik zobowiązany jest nie przeszkadzać innym Uczestnikom w pracy twórczej, 

w przeciwnym wypadku może zostać poproszony przez prowadzącego o opuszczenie 

Warsztatów, a rodzic/opiekun prawny Uczestnika małoletniego o opuszczenie sali wraz  

z Uczestnikiem Warsztatów przed ich ukończeniem.  

5. Wszystkich Uczestników obowiązuje poszanowanie zasad kultury osobistej oraz wzajemnego 

szacunku.  

§ 6  

WIZERUNEK 

Zdjęcia z Warsztatów mogą być wykorzystane przez Organizatora w celach informowania  

o Warsztatach, jak również w celach promocyjnych i reklamowych, w tym na stronie internetowej 

Westfield Arkadia oraz w jej kanałach w social mediach. Organizator oświadcza, że zdjęcia będą 

prezentowały same Warsztaty, jej Uczestników, jak również rodziców/opiekunów prawnych wspólnie, 

tj. nie wizerunek Uczestników/rodziców/opiekunów prawnych indywidualnie, lecz ten wizerunek jako 

element wydarzenia publicznego, na co Uczestnik oraz rodzic/opiekun prawny wyrażają zgodę. 

Wizerunek prowadzących może być uwieczniany na zdjęciach indywidualnie. 

 

§ 7  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony 

Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie internetowej:  

https://pl.westfield.com/arkadia. 

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzję podejmuje Organizator. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2022 r. i obowiązuje do dnia przeprowadzenia 

ostatniego z Warsztatów.   

 

 


