REGULAMIN UDZIAŁU W WARSZTACIE
organizowanego przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego w ramach
projektu:
RÓWNE MIEJSCE – warszawski system standaryzacji miejsc wolnych od dyskryminacji,
finansowanego ze środków Miasta St. Warszawy.

§1
Informacje ogólne
1. Regulamin określa zasady zgłaszania i udziału w warsztacie, którego organizatorem jest Polskie
Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego z siedzibą w Warszawie 00-031, przy ul. Szpitalnej 5 lok.
6a.
2. Szkolenie (warsztat) jest organizowany w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie
szkolenia.
3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia, z przyczyn od niego niezależnych, takich jak:
zdarzenie noszące cechy siły wyższej czy choroba prelegenta.
4. Organizator zapewnia uczestnikom warsztatu wodę oraz zimne przekąski.

§2
Rejestracja zgłoszeń uczestników na warsztat
1. Zgłoszenia na warsztat dokonać można w następujący sposób:




poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, umieszczonego na stronie
WWW.PTPA.ORG.PL;
poprzez przesłanie danych uczestnika szkolenia na adres rownemiejsce@ptpa.org.pl;
telefonicznie, pod numerem +48 22 498 15 27.

2. Zgłoszenia na warsztat przyjmowane są w kolejności wpływu.
3. W przypadku wyczerpania liczby miejsc na szkolenie Zgłaszający zostanie poinformowany o tym przez
Organizatora .
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4. Wysłanie zgłoszenia na warsztat jest równoznaczne z deklaracją udziału w warsztacie.
§3
Odpłatność warsztatu
1. Udział w warsztacie jest bezpłatny.
2. Warsztaty finansowane są ze środków Miasta St. Warszawy.

§ 4 Rezygnacja z udziału w szkoleniu
1. Zgłaszający może złożyć rezygnację z udziału w szkoleniu.
2. Rezygnacja musi zostać złożona w formie elektronicznej na adres rownemiejsce@ptpa.org.pl lub
telefonicznie pod numerem +48 22 498 15 27.

§ 5 Dane osobowe uczestnika
1. Przesyłanie karty zgłoszenia do Organizatora oznacza, że Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych przez Organizatora w celu organizowania i realizacji warsztatów, zgodnie z
obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
2. Podane przez Zgłaszającego dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane, w celu realizacji zadań
związanych z obsługą warsztatu i informowania o ofercie, przez Organizatora.
3. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.
4. Uczestnik może uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych lub cofnąć zgodę
na przetwarzanie danych osobowych, kontaktując się z Organizatorem pod numerem tel. +48 22 498 15
27.
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