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Regulamin warsztatów pt. „Sztuka carvingu – warsztaty dekorowania potraw” 

 

 Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w warsztatach „Sztuka carvingu – warsztaty dekorowania 

potraw”. 

2. Organizatorem warsztatów jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa  

z siedzibą w Sieprawiu, pod adresem ul. Jana Pawła II 38, 32-447 Siepraw. 

3. Poprzez zgłoszenie swojego udziału każdy uczestnik akceptuje regulamin warsztatów i zobowiązuje się do 

przestrzegania zawartych w nim zasad. Niezapoznanie się z niniejszym regulaminem nie zwalnia uczestnika 

warsztatów z jego przestrzegania. 

 

Założenia projektu i uczestnictwo 

 

1. Warsztaty odbędą się w formie stacjonarnej w następujących terminach i miejscu: 

• 27.07.2022 (środa) w godz. 09:00 -15:00 – Restauracja Stara Kuźnia, Kornatka 252, 32-410 Dobczyce 

• 17.08.2022 (środa) w godz. 09:00 -15:00 – Restauracja Stara Kuźnia, Kornatka 252, 32-410 Dobczyce 

• 19.08.2022 (piątek) w godz. 09:00 -15:00 – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wiśniowej, 32-412 

Wiśniowa 320 

• 23.08.2022 (wtorek) w godz. 09:00 -15:00 – Restauracja Stara Kuźnia, Kornatka 252, 32-410 Dobczyce 

• 03.09.2022 (sobota) w godz. 09:00 -15:00 – Restauracja Stara Kuźnia, Kornatka 252, 32-410 Dobczyce 

2. Warsztaty są skierowane do przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich, właścicieli gospodarstw 

agroturystycznych, rolników zamierzających rozpocząć działalność agroturystyczną, przedstawicieli 

Partnera KSOW oraz dodatkowego Partnera KSOW z województwa małopolskiego, należących do obszaru 

działania Partnera KSOW tj. gmin:  Dobczyce, Lubień, Pcim, Raciechowice, Siepraw, Tokarnia  

i Wiśniowa. 

3. Udział w warsztatach jest bezpłatny. 

4. W każdym warsztacie może wziąć udział maksymalnie 15 uczestników. 

5. Jedna osoba może wziąć udział w jednych warsztatach. 

6. W warsztatach mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie. 

7. Koszty dojazdu na warsztaty pokrywają uczestnicy warsztatów. 

8. Na warsztaty obowiązują wcześniejsze zapisy. Zgłoszenia na warsztaty przyjmowane będą mailowo  

na adres: biuro@turystycznapodkowa.pl, telefonicznie pod nr tel. 12 274 62 99, 504 170, 216 lub osobiście 

w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa, ul. Jana Pawła II 38, 32-447 

Siepraw w godz. 7:00-15:00 do dnia 26.07.2022 lub do wyczerpania wolnych miejsc. 

9. Przy zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika, nazwę i adres instytucji/organizacji, 

województwo, w którym znajduje się siedziba organizacji lub adres zamieszkania osoby fizycznej, rodzaj 

grupy docelowej (LGD, rolnik, KGW, gospodarstwo agroturystyczne), dane kontaktowe (nr telefonu, adres 

e-mail), termin warsztatów, którym dany zgłaszający jest zainteresowany). 

mailto:biuro@turystycznapodkowa.pl
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10. W przypadku braku wskazania terminu warsztatów, którym dany zgłaszający jest zainteresowany lub 

wskazania więcej, niż jednego terminu, zgłaszający się zostanie wpisany na listę uczestników  

z najbliższym terminem warsztatów, na który są jeszcze wolne miejsca. 

11. W przypadku zainteresowania udziałem w warsztatach większej liczby osób, niż wskazana w operacji, 

zostaną one wpisane na listę rezerwową, która zostanie wykorzystana w przypadku rezygnacji z udziału 

innego uczestnika/uczestników.  

12. O zakwalifikowaniu się na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.  

13. Uczestnik zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia organizatora o sytuacji uniemożliwiającej 

jego uczestnictwo w warsztatach. W przypadku braku możliwości zastępstwa z listy rezerwowej 

pokrywa on koszty, które organizator poniesie w związku z projektem, a których nie będzie mógł 

odzyskać w ramach rozliczenia projektu.  

 

Ochrona danych osobowych 

 

Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych bezpośrednio od osób, których dane dotyczą 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wyrażenie zgody przez uczestników na gromadzenie  

i przetwarzanie ich danych osobowych oraz wizerunku zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz.1000) oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, uchylająca dyrektywę 

95/46/CE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) w celu prawidłowej realizacji operacji  

pt. „Sztuka carvingu- warsztaty dekorowania potraw”.  

2. Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych uczestników jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna 

Podkowa z siedzibą w Sieprawiu, pod adresem ul. Jana Pawła II 38, 32-447 Siepraw, zwane dalej LGD 

Turystyczna Podkowa. 

3. Inspektor Ochrony Danych 

W LGD Turystyczna Podkowa wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować  

w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: biuro@turystycznapodkowa.pl lub 

pisemnie na adres siedziby LGD, wskazany w pkt 2.  

4. Cele i podstawy prawne przetwarzania 

Jako administrator LGD Turystyczna Podkowa będzie przetwarzać dane osobowe uczestników w celu 

przeprowadzenia warsztatów dekorowania potraw na podstawie przepisów RODO: art.6. ust.1 lit. b – 

wykonanie umowy, art. 6 ust.1 lit c – wypełnienie obowiązku prawnego, art.6 ust.1 lit. d – ochrona żywotnych 

interesów osoby. 

5. Okres przechowywania danych  

Dane osobowe uczestników będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu dla jakiego zostały pozyskane, przez 

okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie w tym szczególnie przez okres przechowywania 

dokumentacji określony w przepisach w zakresie archiwizacji dokumentów. 

6. Odbiorcy danych 

Dane osobowe uczestników mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać  

z przepisów prawa i/lub z warunków umowy zawartej na realizację operacji w ramach KSOW. 

7.   Prawa osób, których dane dotyczą: 
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Zgodnie z RODO, uczestnikom warsztatów przysługuje: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) prawo do usunięcia danych;  

d) ograniczenia przetwarzania danych; 

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

f) prawo do przenoszenia danych; 

g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Jeżeli uczestnik warsztatów chce skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień proszony jest o kontakt z LGD 

Turystyczna Podkowa. 

8.   Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Dane osobowe uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

        

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Uczestnik warsztatów odpowiada za szkody wyrządzone podczas warsztatów sobie samemu bądź innym 

uczestnikom oraz za szkody urządzeń/sprzętu/mienia wyrządzone podczas warsztatów, które są wynikiem jego 

zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego postępowania.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu bądź miejsca realizacji warsztatów. W takim 

przypadku uczestnikom warsztatów nie przysługuje prawo wniesienia roszczeń z tego tytułu.  

3. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.  

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia rekrutacji przez Organizatora. 

 


