
REGULAMIN ŚWIATOWEGO DNIA WODY 2017 – WARSZTATY RODZINNE 

Organizowanego  przez MPWiK S.A. w Krakowie 

na terenie ZAKŁADU UZDATNIANIA WODY BIELANY 

 

 

    POSTANOWIENIA OGÓLNE 

  
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje podczas trwania Światowego Dnia Wody 2017 – Warsztaty 

Rodzinne, w  dniu  18  marca 2017 roku.  

2. Organizatorem Światowego Dnia Wody 2017 - Warsztaty Rodzinne, zwanego dalej Warsztatami  

jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  S.A. w Krakowie zwane dalej 

Organizatorem. 

3. Warsztaty organizowane będą w zabytkowych salach na terenie Zakładu Uzdatniania Wody Bielany 

w Krakowie, ul. Księcia Józefa 299, w dniu 18 marca w godzinach  od 10:30 do 15.30. 

4. Warsztaty kierowane są do dzieci  w wieku 5-10 lat i ich opiekunów. 

5. Na Warsztaty obowiązują zapisy. 

6. Warsztaty trwają 2 godziny. 

7. Warsztaty odbywają się w godzinach:  10.30-12.30 - 2 grupy każda grupa po 15 osób,  13.30-15.30 

- 2 grupy, każda grupa po 15 osób 

8. Udział w Warsztatach jest bezpłatny. 

9. Liczba uczestników warsztatów jest ograniczona. O przyjęciu na listę uczestników  warsztatów 

decyduje kolejność zgłoszeń wysłanych przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie 

www.wodociagi.krakow.pl do dnia 16.03.2017 do 15.00 . W warsztatach mogą uczestniczyć tylko 

osoby, które otrzymają potwierdzenie mailowe przyjęcia zgłoszenia.  

10. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2016 z dnia 

poz.922 ) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza danych osobowych uczestników  

innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe uczestników traktowane są jako informacje w 

najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy uczestnikami, 

a Organizatorem. 

 

 

 

               PRAWA i OBOWIĄZKI ORGANIZATORA 

 

1. Organizator zapewnia przebieg Warsztatów zgodny z ich tematyką i charakterem. 

2. Organizator zapewnia materiały edukacyjne, przybory plastyczne zgodnie z tematem Warsztatów, 

przygotowaną salę oraz merytoryczną opiekę prowadzących Warsztaty. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Warsztatów lub ich odwołania z przyczyn 

niezależnych od Organizatora. W takim przypadku uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianie  

mailowo. 

4. Miejsce Wydarzenia ochraniane jest przez Konsalnet Holding S.A., na podstawie umowy zawartej 

z Organizatorem.  

5. Organizator zapewnia zabezpieczenie przeciwpożarowe. 

6. Organizator nie zapewnia uczestnikom dojazdu na warsztaty ani nie pokrywa kosztów dojazdu. 

11. Organizator zapewni miejsca parkingowe, w ilości ograniczonej. Parking będzie oznaczony. 

Parking będzie bezpłatny. 

12. Organizator zapewni  bezpłatną szatnię. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy 

pozostawione w szatni. 

13. Organizator zapewni toaletę. Dojście do toalety będzie oznaczone.  



14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy (pieniądze, przedmioty wartościowe) 

pozostawione przez Uczestników w miejscu prowadzenia Warsztatów, oraz za rzeczy, które będą 

w trakcie Warsztatów w ich posiadaniu. 

 

 

                                             PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW  

 

1. Uczestnicy Warsztatów zobowiązani są do przestrzegania przepisów porządkowych 

obowiązujących na terenie Zakładu Uzdatniania Bielany oraz poszanowania sprzętów, wszelkich 

urządzeń, instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność Organizatora.  

2. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz stosowania się do 

poleceń prowadzącego Warsztaty. 

3. Zabrania się uczestnikom wchodzenia na część produkcyjną Zakładu Uzdatniania Bielany. 

Warsztaty odbywają się w ściśle wydzielonym miejscu. 

4. Niepełnoletni uczestnicy biorą udział w Warsztatach pod opieką osób dorosłych. 

5. Palenie tytoniu na terenie Zakładu Uzdatniania Wody Bielany dozwolone jest tylko w specjalnie 

oznaczonych strefach. 

6. Uczestnicy Warsztatów mają obowiązek zachowywać się w sposób niezagrażający sobie i innym 

uczestnikom.  

7. Osoby nieprzestrzegające powyższych zaleceń Regulaminu lub w jakikolwiek sposób naruszające 

porządek Warsztatów, po bezskutecznym wezwaniu do zmiany zachowania  

będą zobowiązane do opuszczenia miejsca odbywania Warsztatów. 

                                                              

    

 

INNE POSTANOWIENIA  

 

1. Wizerunek osób przebywających na Warsztatach może zostać utrwalony na kamerach, bądź 

zdjęciach, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych oraz 

promocyjnych na podstawie art. 81. ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (DZ.U. z 2016 r. poz. 666), który dopuszcza publikację 

wizerunku osób stanowiących jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, 

publiczna impreza. 
2. Regulamin wydarzenia odbywającego się w dniu 18.03.2017 r. jest udostępniony do publicznej 

wiadomości na stronie internetowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 

S.A. w Krakowie - www.wodociągi.krakow.pl.  

 

 

ORGANIZATOR IMPREZY 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  S.A. w Krakowie  


