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I.
Organizator Warsztatów UAV.
Organizatorem warsztatów UAV zwanych dalej „Warsztaty” są wspólnicy spółki cywilnej PIEKARY.NET Sebastian Haider, Grzegorz Czempik z
siedzibą w Piekarach Śląskich, ul. Bytomska 159, 41-940, REGON: 277629246, NIP: 498-01-50-382 („Organizator”).
II.
Przedmiot Warsztatów UAV.
1. Niniejszy „Regulamin warsztatów edukacyjnych „Warsztaty UAV”” – dalej jako „Regulamin”, określa zasady organizacji Warsztatów i zasad
uczestnictwa w Warsztatach.
2. Warsztaty obejmują swoim zakresem zajęcia z budowy i pilotażu bezzałogowych statków powietrznych zwanych dronami lub UAV (ang.
unmanned aerial vehicle). Plan zajęć obejmuje:
a)
teorię budowy dronów,
b)
ćwiczenia w pilotażu na symulatorze,
c)
budowę modelu drona,
d)
ćwiczenia w pilotażu zbudowanego modelu drona,
e)
zapoznanie się z przepisami prawa w zakresie pilotażu bezzałogowych statków powietrznych.
III. Warunki udziału w Warsztatach.
1.
Udział w Warsztatach jest bezpłatny.
2.
Udział w warsztatach jest możliwy po spełnieniu łączne następujących warunków:
a)
udział w Warsztatach może wziąć osoba, która co najmniej w dniu odbycia Warsztatów, skończyła 13 lat („Uczestnik”) oraz w przypadku
osób niepełnoletnich (poniżej 18 roku życia) dostarczyła zgodę przedstawiciela ustawowego (rodzica) lub opiekuna prawnego („Opiekun”)
na udział w Warsztatach. Wzór zgody na uczestnictwo w Warsztatach stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
b)
Uczestnik zaakceptował warunki Regulaminu;
c)
Uczestnik wyraził zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych, w celu organizacji i przeprowadzenia Warsztatów;
d)
Uczestnik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych w oparciu o
wyrażoną zgodę; Uczestnik wyraził zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Organizatora oraz sponsorów
Warsztatów, w postaci publikacji materiałów stanowiących zdjęcia oraz nagrania sporządzone podczas trwania Warsztatów w oparciu o
wyrażoną zgodę.
3.
Niespełnienie warunków określonych w ust. 2 powyżej, uniemożliwia udział w Warsztatach.
4.
Uczestnik lub Opiekun Uczestnika, który nie osiągnął pełnoletności w dniu odbycia się Warsztatów, może zrezygnować z udziału w
Warsztatach w każdym czasie i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, informując o tym fakcie Organizatora osobiście w dniu odbycia się
Warsztatów, telefonicznie pod numerem 32 76860 101 lub przez email: biuro@piekary.net
IV. Termin Warsztatów.
1.
Warsztaty będą odbywały się w listopadzie 2019 r. oraz w grudniu 2019 r. Warsztaty będą odbywać się w wymiarze 20 godzin lekcyjnych.
2.
Szczegółowy rozkład zajęć dostępny będzie na stronie internetowej Organizatora https://www.facebook.com/piekary.net/ lub w jego
siedzibie. W celu pozyskania informacji można kontaktować się z Organizatorem telefonicznie pod nr 32 76860 101 lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej: biuro@piekary.net
3.
Organizator zastrzega prawo do zmiany daty, skrócenia lub wydłużenia poszczególnych bloków zajęciowych, po uprzednim
poinformowaniem Uczestników lub ich Opiekunów.
V.
Przyjmowanie zgłoszeń.
1.
Zgłoszenia na Warsztaty należy złożyć do Organizatora poprzez email: drony@piekary.net lub osobiście w siedzibie Organizatora. Wzór
zgłoszenia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Zgłoszenie uznaje się za zaakceptowane, jeżeli Organizator potwierdzi udział Uczestnika w
Warsztatach telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
2.
Jedno zgłoszenie może pochodzić tylko od jednej osoby.
3.
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, samo zgłoszenie udziału nie gwarantuje miejsca w grupie wybranej przez Uczestnika.
4.
Ilość miejsc uczestnictwa w Warsztatach jest ograniczona do maksymalnie 30 osób. Zajęcia zostaną uruchomienie wyłącznie w razie
przyjęcia przez Organizatora co najmniej 10 zgłoszeń.
5.
Organizator zastrzega prawo do odwołania zajęć w ramach określonego bloku zajęć w przypadku małej ilości zgłoszeń określonych w ust. 4
powyżej lub w przypadku wystąpienia trudności technicznych. O odwołaniu zajęć, Organizator poinformuje Uczestnika telefonicznie lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej.
6.
O pierwszeństwie zapisu decyduje zaakceptowanie zgłoszenia przez Organizatora. Osoba, której zgłoszenie nie zostanie zaakceptowane w
terminie umożliwiającym zapisanie się na listę gwarantującą udział, osoba zgłaszająca się zostanie dopisana do listy rezerwowej. W
zależności od miejsca na liście rezerwowej, osoby te będą informowane o zwalniających się miejscach na liście głównej, a także o
rozpoczęciu naboru do nowych grup warsztatowych.
VI. Zasady przeprowadzania Warsztatów i zachowanie Uczestnika.
1.
W trakcie trwania Warsztatów będą wykorzystywane narzędzia i podzespoły niebezpieczne, w tym elektroniczne, elektryczne, narzędzia o
wysokiej temperaturze (lutownica) i elementy szybko obracające się (silniki, śmigła) oraz zostanie udostępniony wybudowany dron – dalej
jako Sprzęt.
2.
Przed rozpoczęciem Warsztatów, osoby prowadzące Warsztaty udzielą lekcji instruktażowych w zakresie posługiwania się Sprzętem.
Szkolenie powyższe jest obowiązkowe i żadne Uczestnik nie może zostać z niego zwolniony. Szkolenie i lekcje instruktażowe zostaną
przeprowadzone zgodnie z doświadczeniem i wiedzą osoby szkolącej, w tym przy uwzględnieniu zasad i wymagań objętych
Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów
ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych
statków z dnia 26 marca 2013 r., w zakresie sterowania bezzałogowymi statkami powietrznymi, używanych w zasięgu widoczności
wzrokowej w celach rekreacyjnych lub sportowych.
3.
Uczestnicy mają obowiązek zachować szczególną ostrożność i zaniechać jakichkolwiek działań, jeśli nie są pewni, że potrafią obsługiwać
udostępniony im Sprzęt w sposób całkowicie bezpieczny.
4.
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i uszczerbek na zdrowiu Uczestnika, gdy ten korzysta z udostępnionego mu
Sprzętu w sposób niewłaściwy lub niebezpieczny, niezgodnie z instrukcją użytkowania przekazaną przez Organizatora przed rozpoczęciem
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się zajęć. Powyższe wyłączenie odpowiedzialności dotyczy także wyrządzenia szkód majątkowych i niemajątkowych przez Uczestnika innym
uczestnikom Warsztatów lub osobom postronnym, w związku z niewłaściwym zachowaniem i użytkowaniem Sprzętu.
5.
Organizator jest właścicielem Sprzętu. Uczestnicy warsztatów odpowiadają za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora. Na czas zajęć,
Sprzęt zostaje przekazany Użytkownikom do wybudowania modelu drona a następnie do jego sterowania i wykonywania lotów
pilotażowych – z momentem przekazania do pilotowania, Użytkownik staje się operatorem drona i od tego momentu ponosi
odpowiedzialność o której mowa w ust. 4 powyżej.
6.
W związku z uszkodzeniem, zniszczeniem albo zgubieniem Sprzętu oraz w związku ze zniszczeniem, uszkodzeniem sali warsztatowej, w
której odbywają się Warsztaty, Uczestnik lub Opiekun uczestnika jest zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy lub zakupu Sprzętu lub
elementów Sprzętu, które uległy zniszczeniu lub uszkodzeniu oraz innych urządzeń znajdujących się na sali warsztatowej, w której
odbywają się Warsztaty.
7.
W trakcie odbywania Warsztatów niedozwolone jest:
a)
palenie wyrobów tytoniowych, spożywanie oraz wnoszenie alkoholu, a także pozostawanie pod wpływem narkotyków lub innych środków
odurzających,
b)
opuszczanie sali zajęć przez Uczestnika, bez zgody osoby prowadzącej,
c)
wyrażanie się w sposób niestosowny i obraźliwy w stosunku do innych uczestników zajęć.
8.
Organizator zastrzega, że w sytuacji gdy zachowanie Uczestnika będzie zakłócało przebieg zajęć lub będzie zagrażało bezpieczeństwu
Uczestnika lub bezpieczeństwu innych uczestników Warsztatów, ma on prawo do wykluczenia takiego Uczestnika z zajęć.
9.
Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort prowadzenia zajęć, prowadzący jest uprawniony do odmowy wpuszczenia na salę warsztatową
Uczestnika, który nie zjawił się przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia zajęć.
VII. Ochrona danych osobowych.
1.
Administratorem danych osobowych jest Organizator.
2.
Przechowywane przez administratora dane osobowe są dla Uczestnika dostępne w każdym czasie. Uprawnienie to obejmuje możliwość
dostępu do danych osobowych, żądania ich poprawienia oraz w zakresie wynikającym z przepisów, do ich usunięcia, do ograniczenia ich
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu przeciwko im dalszemu przetwarzaniu oraz do przenoszenia danych dostarczonych administratorowi.
3.
Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestnika będą przetwarzane w celu:
a)
realizacji umowy o udział w Warsztatach – w zakresie niezbędnym do wykonania umowy;
b)
marketingowych Organizatora i jego sponsorów – na podstawie zgody wyrażonej przez Uczestnika lub jego Opiekuna;
c)
stosowania marketingu bezpośredniego i wysyłania informacji o charakterze marketingowym – na podstawie zgody wyrażonej przez
Uczestnika lub jego Opiekuna;
d)
przesyłania informacji handlowych na adres e-mail podany w zgłoszeniu w tym o konkursach, loteriach, warsztatach i innego rodzaju
newsletterów – na podstawie zgody wyrażonej przez Uczestnika lub jego Opiekuna.
4.
Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie skutkować będzie niemożliwością wzięcia udziału
w Warsztatach.
5.
W zakresie przetwarzania danych osobowych w oparciu o uzyskaną zgodę, Uczestnik lub jego Opiekun jest uprawniony do cofnięcia
wyrażonej zgody w każdym momencie. Działania podjęte przez administratora przed cofnięciem zgody są zgodne z prawem.
6.
Udostępniamy dane osobowe osobom trzecim, które współpracują z Administratorem przy organizacji Warsztatów, takim jak:
pracownikom Administratora, podmiotom współpracującym w zakresie obsługi elektronicznej zgłoszeń udziału w Warsztatach oraz
podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi marketingowe.
7.
Nie przekazujemy danych osobowych poza EOG. Dane Uczestnika nie podlegają profilowaniu.
8.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres do zakończenia udziału w Warsztatach, a w przypadku danych osobowych
przetwarzanych dla celów marketingowych i wizerunkowych Organizatora - przez okres 24 miesięcy od dnia wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych osobowych w tym celu.
9.
W przypadku gdy uczestnik uzna,iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, ma
prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
10. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych niezbędnych do realizacji programu Warsztatów, jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w
Warsztatach.
VIII. Oświadczenia i zgody.
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OŚWIADCZENIA I ZGODY DLA UCZESTNIKA, KTÓRY UKOŃCZYŁ 18 LAT

Oświadczenia lub zgoda

TAK (*)

Oświadczam, że zapoznałem się/zapoznałam się z Regulaminem warsztatów edukacyjnych „Warsztaty UAV” i
akceptuję jego treść.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci podanego numeru telefonu w zgłoszeniu
udziału w Warsztatach, w celach przesyłania informacji marketingowych przez Organizatora, przy użyciu
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne tj. za pomocą
wiadomości tekstowych SMS, multimedialnych MMS oraz kontaktu telefonicznego. Podanie informacji jest
dobrowolne. Zostałem również poinformowany o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody w każdym czasie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w postaci podanego przeze mnie adresu poczty
elektronicznej przez Administratora, w celach przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych przez
Organizatora, przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w rozumieniu ustawy Prawo
telekomunikacyjne tj. za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Podanie informacji jest dobrowolne.
Zostałem również poinformowany o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody w każdym czasie.
Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z 4 kwietnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017
r. poz. 880 ze zm.) w związku z udziałem w Warsztatach wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie i
rozpowszechnianie mojego wizerunku, w postaci fotografii oraz filmów wykonanych w trakcie Warsztatów, w
celach marketingowych na potrzeby promocyjne Organizatora oraz sponsorów Warsztatów.

……………………………………………………………
Data i miejscowość

………………………………………….
podpis

*) – należy zaznaczyć TAK jeśli zgodę wyrażono, należy zaznaczyć NIE, gdy zgody nie wyrażono.

NIE (*)

REGULAMIN warsztatów edukacyjnych „Warsztaty UAV”

2.

Strona 4 z 6

OŚWIADCZENIA I ZGODY DLA UCZESTNIKA, KTÓRY UKOŃCZYŁ 13 LAT, ZA KTÓREGO ZGODĘ WYRAŻA OPIEKUN

Oświadczenia lub zgoda

TAK (*)

Oświadczam, że zapoznałem się/zapoznałam się z Regulaminem warsztatów edukacyjnych „Warsztaty UAV” i
akceptuję jego treść.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w postaci podanego numeru telefonu w
zgłoszeniu udziału w Warsztatach, w celach przesyłania informacji marketingowych przez Organizatora, przy użyciu
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne tj. za pomocą
wiadomości tekstowych SMS, multimedialnych MMS oraz kontaktu telefonicznego. Podanie informacji jest
dobrowolne. Zostałem również poinformowany o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody w każdym czasie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, w postaci adresu poczty elektronicznej przez
Administratora, w celach przesyłania informacji handlowych przez Organizatora. Podanie informacji jest
dobrowolne. Zostałem również poinformowany o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody w każdym czasie.

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z 4 kwietnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017
r. poz. 880 ze zm.) w związku z udziałem w Warsztatach wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie i
rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka, w postaci fotografii oraz filmów wykonanych w trakcie Warsztatów,
w celach marketingowych na potrzeby promocyjne Organizatora oraz sponsorów Warsztatów.

……………………………………………………………
Data i miejscowość

………………………………………….
podpis

*) – należy zaznaczyć TAK jeśli zgodę wyrażono, należy zaznaczyć NIE, gdy zgody nie wyrażono.

NIE (*)
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Załącznik nr 1 do Regulaminu warsztatów edukacyjnych „Warsztaty UAV”

Formularz zgłoszeniowy na Warsztaty UAV
(O pierwszeństwie zapisu decyduje zaakceptowanie zgłoszenia przez Organizatora.)
DANE UCZESTNIKA
Imię i nazwisko
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Warunki zgłoszenia:
1.

2.

3.
4.

5.

Warunkiem udziału w Warsztatach jest przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres drony@piekary.net, lub
pocztą tradycyjną na adres siedziby Organizatora lub złożenie go osobiście w siedzibie Organizatora pod adresem adres: ul. Bytomska
159, 41-940 Piekary Śląskie.
Warunkiem uczestnictwa w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat jest dołączenie do formularza pisemnej zgody rodzica lub
opiekuna prawnego na udział w Warsztatach, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu warsztatów edukacyjnych „Warsztaty
UAV”.
Rezygnacja z udziału w Warsztatach jest możliwa w każdym momencie bez ponoszenia dodatkowych kosztów, po uprzednim
poinformowaniu Organizatora osobiście na zajęciach, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu warsztatów edukacyjnych „Warsztatów UAV” oraz
zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zgłoszenia na bezpłatne Warsztaty. Regulamin warsztatów dostępny jest
w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: http://piekary.net/pl/dokumenty.html
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Organizatora stanowi część Regulaminu warsztatów edukacyjnych „Warsztatów
UAV” i znajduje się w pkt VII Regulaminu.
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Załącznik nr 2 do Regulaminu warsztatów edukacyjnych „Warsztaty UAV”

…………………………….., dnia ………………………………..
Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego
na udział osoby niepełnoletniej w Warsztatach
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka / podopiecznego:
imię, nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………..
data urodzenia: …………………………………………………………………………………………………….
w Warsztatach UAV organizowanych przez wspólników spółki cywilnej PIEKARY.NET Sebastian Haider, Grzegorz Czempik z siedzibą w Piekarach
Śląskich w dniach od 2019-11-22 do 2019-12-14
Dane rodzica / opiekuna prawnego:
Imię, nazwisko: …………………………………………………………………………………………………….
Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………………………….
Informacja o danych osobowych
Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Organizator Warsztatów – wspólnicy spółki cywilnej PIEKARY.NET
Sebastian Haider, Grzegorz Czempik z siedzibą w Piekarach Śląskich, ul. Bytomska 159, 41-940. Pełna klauzula informacyjna o przetwarzaniu
danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej: http://piekary.net/pl/dokumenty.html oraz w siedzibie Organizatora.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym oświadczeniu o wyrażeniu zgody na udział mojego
dziecka/podopiecznego w Warsztatach UAV dla celów przyjęcia zgłoszenia udziału w Warsztatach UAV i jego dalszej realizacji. Pana/Pani dane
osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przyjęcia zgłoszenia udziału dziecka/podopiecznego w Warsztatach UAV i dalszej
realizacji.

.……………………………………………………………………………….
Data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego

