REGULAMIN WARSZTATÓW FOTOGRAFICZNYCH
§1
Organizacja i definicje
1.Niniejszy regulamin określa sposób realizacji oraz zasady udziału w warsztatach fotograficznych o
tematyce: ZMYSŁOWOŚĆ W KADRZE, które odbędą się w Wiosce Artystycznej Janowo (Janowo 1 , 72343 Janowo) w dwóch terminach :
I – 20- 22.04.2022
II – 22-24.04.2022
2. Warsztaty są prowadzone przez profesjonalnego fotografa Izabelę Urbaniak (dalej Prowadzący
Warsztaty).
3. Organizatorem warsztatów fotograficznych jest firma Olga Kelm Photography z siedzibą w Łodzi przy
ul. Lorentza 4 m 19 91-084. NIP: 7262356658 oraz (dalej Organizator).
Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące organizacji Warsztatów należy kierować pod adres e-mail:
warsztaty@janowo.art lub nr telefonu 504150660
4. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy mają następujące znaczenie:
a. Uczestnik – osoba fizyczna, składająca zamówienie na Warsztaty, osobiście bądź przez
przedstawiciela prawnego (pełnomocnik, opiekun, kurator) opłacająca udział w Warsztatach i
uczestnicząca w Warsztatach organizowanych przez Organizatora na zasadach określonych w
niniejszym Regulaminie;
b. Warsztaty – zajęcia o charakterze praktycznym z elementami wykładu prowadzone przez
profesjonalnego fotografa, poświęcone wybranemu tematowi fotograficznemu, skierowane do osób
zainteresowanych fotografią i pragnących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie fotografii;
d. Regulamin – niniejszy „Regulamin warsztatów fotograficznych”
5. Informacje zawarte na stronie internetowej www.janowo.art oraz w publikacjach reklamowych (w
tym na profilach w mediach społecznościowcyh Facebook i Instagram dotyczące Warsztatów nie
stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, a jedynie
zaproszenie do zawarcia umowy.
§2
Cele warsztatów

1. Warsztaty kierowane są do amatorów, hobbystów i początkujących fotografów, chcących
uporządkować i poszerzyć swoją wiedzę na temat fotografii w zakresie opisanym zgodnie z §1 ust. 2
Regulaminu.
2. Celem warsztatów jest wprowadzenie Uczestników w tajniki fotografii kobiecej, w szczególności
zapoznanie ich z zasadami przygotowania sesji zdjęciowej, fotografowania w świetle zastanym, praca
z modelką, możliwościami sprzętowymi, a także podstawowymi technikami obróbki zdjęciowej.
3. Dokładny zakres tematyczny warsztatów jest określony w „Planie warsztatów fotograficznych”
załączonym do niniejszego regulaminu.
§3
Zasady udziału w Warsztatach
1. Uczestnikiem Warsztatów może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna.
2. Udział w Warsztatach jest płatny. Koszt udziału wynosi 2000 zł brutto za osobę.
- w cenie 2 noclegi w czasie jednego terminu warsztatów. Pokoje w Dworku Teatralnym są
dwuosobowe.
- dwa śniadania w formie bufetu szwedzkiego oraz dwie obiadokolacje.
3. Warsztaty odbędą się w przypadku zgłoszenia się minimalnej liczby 10 osób. Maksymalna liczba
Uczestników wynosi 15 osób. O uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność dokonania wpłat.
4. Aby wziąć udział w Warsztatach należy złożyć zamówienie pisząc pod adres: warsztaty@janowo.art
i dokonać wpłaty kwoty określonej w §3 pkt. 2 Regulaminu.
Zgłoszenie udziału drogą elektroniczną polega na tym, że:
a. uczestnik podaje obowiązkowo dane niezbędne do zawarcia Umowy tj. imię, nazwisko, adres
zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, posiadany sprzęt fotograficzny (marka, model) oraz
opcjonalnie dane do faktury, jeśli są inne niż dane Uczestnika. Podanie danych oznaczonych jako
obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem
jego realizacji.
b. Uczestnik załączy skan podpisanych oświadczeń, o treści:
„Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem.”, „Oświadczam, że wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do wykonania zawieranej umowy, zgodnie z

warunkami określonymi w Regulaminie i zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”," Oświadczam, że wyrażam zgodę
na publikację mojego wizerunku, utrwalonego na dokumentacji zdjęciowej i audiovideo w trakcie
trwania Warsztatów (tzw. backstage), w galerii dostępnej na stronie internetowej www.janowo.art
oraz na portalach społecznościowych Facebook i Instargam w celach marketingowych i
dokumentacyjnych.” Załączenie powyższych oświadczeń jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi
zamówienia, a ich niezałączenie skutkuje brakiem jego realizacji.
c. Po złożeniu zamówienia Organizator niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie
przyjmuje zamówienie do realizacji poprzez przesłanie Uczestnikowi wiadomości e-mail na podany w
trakcie składania zamówienia adres e-mail Uczestnika, która zawiera oświadczenia Organizatora o
otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji, potwierdzenie zawarcia umowy oraz numer
konta, na który należy wpłacić kwotę określoną w §3 pkt 2 Regulaminu. Z chwilą otrzymania przez
Uczestnika powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa między Uczestnikiem
anOrganizatorem. Uczestnik zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane o czym
Uczestnik zostanie poinformowany odrębną wiadomością e-mail.
e. Zapłata za Warsztaty kwoty określonej w §3 pkt. 2 Regulaminu jest jednocześnie zgodą na
otrzymywanie przez Uczestnika faktury elektronicznej.
5. Organizator może odmówić przyjęcia zamówienia w przypadkach, gdy:
a. osoba składająca zamówienie nie spełnia chociaż jednego warunku określonego w Regulaminie;
b. osoba składająca zamówienie podała informacje niezgodnie z istniejącym stanem faktycznym lub
prawnym;
c. osoba składająca zamówienie jest dłużnikiem Organizatora pod jakimkolwiek tytułem prawnym lub
wyrządziła Organizatorowi jakąkolwiek szkodę;
6. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu rozpoczęcia warsztatów lub ich
odwołania w przypadku, gdy do dnia 15.04.2022 r. nie zgłosi się minimalna liczba osób określona w §3
pkt. 3 Regulaminu lub z innych powodów niezależnych od Organizatora, w tym w szczególności z
powodu siły wyższej (m.in. kataklizm, powódź, huragan, strajki, zamieszki, nagłej choroby

Prowadzącego Warsztaty itp.). O wszelkich zmianach oraz wyznaczeniu nowego terminu zajęć
Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika telefonicznie lub drogą elektroniczną. Jeśli kurs nie
odbędzie się w wyznaczonym terminie wpłata w kwocie określonej w §3 pkt. 2 Regulaminu zostanie
zwrócona lub zachowana do rezerwacji miejsca w następnej edycji na wyraźne życzenie Uczestnika
wyrażone niezwłocznie po poinformowaniu Uczestnika o zmianach w formie wiadomości e-mail.
7. W przypadku rezygnacji zgłoszonej przez Uczestnika na 5 dni roboczych przed planowanym
terminem rozpoczęcia warsztatów zwracane jest 70% opłaty za Warsztaty.
8. Zwrot wpłaty w odpowiedniej wysokości określonej w §3 pkt. 6, 7 lub 8 Regulaminu następuje po
wystawieniu i dostarczeniu drogą elektroniczną przez Organizatora korekty faktury, podpisaniu
korekty faktury przez Uczestnika, przesłaniu podpisanej korekty faktury na adres pocztowy
Organizatora i podaniu przez Uczestnika numeru konta, na który ma zostać dokonany zwrot. Zwrot
wpłaty nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora podpisanego egzemplarza
korekty faktury oraz numeru konta od Uczestnika.
10. Wpłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji zgłoszonej w dniu rozpoczęcia Warsztatów.
§4
Prawa i obowiązki Organizatora
1. Organizator dokłada wszelkich starań aby uzyskać możliwie największą satysfakcję Uczestnika z
Warsztatów.
2. Organizator ma prawo cofnąć uczestnictwo Uczestnika w Warsztatach w razie podjęcia przez
Uczestnika działań

na szkodę Organizatora lub działań niezgodnych z Regulaminem. Decyzja

Organizatora zostanie przekazana Uczestnikowi w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem. W
powyższym przypadku wpłaty poczynione przez Uczestnika nie podlegają zwrotowi.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do obecności jego przedstawiciela w trakcie trwania Warsztatów.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość wykonania dokumentacji zdjęciowej i audio-video w trakcie
trwania Warsztatów (tzw. backstage) i publikacji wykonanych zdjęć w galerii dostępnej na stronie
internetowej www.janowo.art oraz na portalach społecznościowych Facebook i Instargam. Uczestnik
może wyrazić zgodę na publikację swojego wizerunku w celach marketingowych i dokumentacyjnych
na powyższych serwisach.
5. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Uczestnika w trakcie trwania Warsztatów Organizator będzie
zmuszony do zmiany przebiegu Warsztatów, wówczas Organizator wykona w miejsce zmienionego
przebiegu Warsztatów odpowiednie świadczenia zastępcze. W razie niemożności wykonania

świadczenia zastępczego, Uczestnik może żądać proporcjonalnego do niezrealizowanej części
Warsztatów obniżenia ceny.
6. Organizator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, chyba że
zostało ono spowodowane działaniem lub zaniechaniem Uczestnika, działaniem lub zaniechaniem
osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań
lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo siłą wyższą.
7. Organizator nie odpowiada za rzeczy Uczestnika pozostawione bez opieki oraz za straty materialne
Uczestnika zaistniałe podczas Warsztatów.
8. Organizator jest odpowiedzialny za działanie lub zaniechanie osób, z których pomocy korzysta przy
prowadzeniu warsztatów (Prowadzący).
§5
Prawa i obowiązki Uczestnika
1. Uczestnik ma prawo do uczestniczenia w przebiegu Warsztatów zgodnie z zakresem tematycznym
określonym w §2 ust. 3 Regulaminu.
2. Podczas trwania Warsztatów Uczestnik ma obowiązek podporządkować się Regulaminowi oraz
instrukcjom Organizatora lub jego przedstawiciela i Prowadzącego Warsztaty.
3. Uczestnik ma obowiązek zabrać na Warsztaty własny sprzęt fotograficzny. Uczestnik ma obowiązek
niepozostawiania sprzętu fotograficznego oraz rzeczy Uczestnika bez opieki.
4. Dojazd Uczestnika na Warsztaty odbywa się we własnym zakresie.
5. Uczestnik jest zobowiązany na bieżąco informować Prowadzącego Warsztaty o wszelkich sytuacjach
niebezpiecznych, a także o własnych problemach zdrowotnych jeśli występują.
6. Uczestnik zobowiązany jest pozostawić po sobie porządek w Sali szkoleniowej, pokojach gościnnych
oraz w wykorzystywanych przez niego pomieszczeniach.
7. Uczestnik ponosi odpowiedzialność finansową za wszystkie straty materiale spowodowane
względem Organizatora.
8. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za straty materialne i moralne wywołane jego zachowaniem
względem wszystkich uczestników warsztatów.

§5
Prawa autorskie do fotografii
1. Uczestnikom przysługują prawa autorskie do fotografii wykonanych w ramach Warsztatów.
2. Prawa autorskie i inne prawa do utworów fotografowanych podczas Warsztatów (prawa autorskie
do kompozycji, prawo do wizerunku modeli/-ek) przysługują odpowiednim osobom trzecim.
3. Uczestnik zobowiązuje się korzystać z fotografii z poszanowaniem praw osób trzecich, a w
przypadkach gdy jest to konieczne uzyskiwać od nich stosowną zgodę lub licencję. W przypadku, gdy
osoba trzecia podniesie wobec Organizatora roszczenia związane z wykorzystaniem fotografii przez
Uczestnika, Organizator będzie uprawniony do wystąpienia wobec Uczestnika z odpowiednim
roszczeniem odszkodowawczym.
4. Uczestnik wyraża zgodę na bezpłatną publikację przez Organizatora na stronie internetowej
www.janowo.art oraz na portalach społecznościowych Facebook i Instagram fotografii wykonanych
przez Uczestnika w trakcie trwania Warsztatów z oznaczeniem imienia i nazwiska ich autora, w celach
promocyjnych i reklamowych.
5. Organizator zobowiązuje się okazać Uczestnikom warsztatów zgodę modelki na publikację jej
wizerunku, dla celów określonych w § 8 ust. 4.
6. Wykorzystanie zdjęć wykonanych przez Uczestników przez ich autorów, poza polami eksploatacji
wskazanymi w treści Regulaminu wymaga wyrażenia zgody przez modelkę.

§9
Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO).
3. Administrator przetwarza dane osobowe Uczestnika (w tym adres IP), będącego osobą fizyczną,
podane przez niego w procesie zgłoszenia udziału w Warsztatach:
a. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści

gromadzonych na stronie www.studiovintage.pl, w tym w szczególności formularza zgłoszeniowego w
ramach usługi składania zamówienia na Warsztaty (podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność
przetwarzania do wykonania umowy art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b. w celu zawarcia i wykonania umowy zawieranej z Uczestnikiem w oparciu o treść niniejszego
Regulaminu (podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy
art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c. w celu obsługi reklamacji (podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do
wykonania umowy art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
d. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w
szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości (podstawą prawną
przetwarzania jest obowiązek prawny art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
e. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (podstawą prawną
przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Podanie ww. danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji usługi.
W przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.
4. Dane osobowe Uczestnika nie będą udostępniane innym odbiorcom, poza podmiotem obsługującym
stronę internetową zawierającą formularz zgłoszeniowy, na co Uczestnik wyraża zgodę, akceptując
Regulamin.
5. Uczestnik posiada prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu
wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego,
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Wszelkie żądania Uczestnika wynikające z §9 ust. 4 oraz dotyczące jego danych osobowych winny
zostać przesłane na adres e-mail: warsztaty@janowo.art
7. Dane osobowe Uczestnika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
8. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy. Po
upływie tego okresu zostaną one usunięte.
§7
Postanowienia końcowe

1. Złożenie zgłoszenia na Warsztaty równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu i zawarciem umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy
Kodeksu Cywilnego
3. Wszelkie spory wynikające z umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu będą
rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Organizatora.

