
Regulamin warsztatów 

Wakacyjna bezTROSKA w Porcie  

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w serii warsztatów (zwanych dalej 
„Warsztatami”) organizowanym przez fundację Swim For a Dream, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000486692, zwaną dalej „Organizatorem”. 

2. Warsztaty mają charakter edukacyjny oraz rozrywkowy. Ich celem jest w szczególności 
integracja społeczności polskiej i ukraińskiej poprzez aktywności sportowe i dydaktyczne oraz 
wsparcie rodzin znajdujących się w kryzysie i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

3. Inicjatorami i fundatorami Warsztatów są Port Łódź, znajdujących się na terenie Centrum 
Handlowego Port Łódź, przy ul. Pabianickiej 245, 93-457, Łódź (dalej jako: "Centrum 
Handlowe") oraz IKEA Retail Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, przy Pl. Szwedzkim 3, 05-090 Janki 
(dalej jako: "IKEA") 

4. Opis poszczególnych Warsztatów wraz z warunkami i zasadami uczestnictwa w nich wskazano 
w §3 niniejszego Regulaminu. 

5. Warsztaty o różnej tematyce odbywają się od poniedziałku do piątku lub od wtorku do piątku, 
w godz. 8:00-17:00, w następujących przedziałach czasowych: 
 

• 4 lipca 2022 r. - 8 lipca 2022 r. 
• 11 lipca 2022 r. - 15 lipca 2022 r. 
• 18 lipca 2022 r. - 22 lipca 2022 r. 
• 1 sierpnia 2022 r. - 5 sierpnia 2022 r. 
• 8 sierpnia 2022 r. - 12 sierpnia 2022 r. 
• 1 sierpnia 2022 r. - 5 sierpnia 2022 r. 
• 16 sierpnia 2022 r. - 19 sierpnia 2022 r. 

 
6. Warsztaty stacjonarne prowadzone są w przestrzeniach konferencyjnych „Chocianowice”, 

„Ruda Pabianicka”, w strefie aktywności sportowych Port Łódź, Sali zabaw Port Łódź Junior 
oraz na Patio Port Łódź, znajdujących się na terenie Centrum Handlowego. Warsztaty 
terenowe odbędą się w lokalizacjach określonych w §3 niniejszego Regulaminu. 

7. W ramach Warsztatów organizowane są zajęcia o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym 
prowadzone przez ekspertów i nauczycieli związanych z tematyką. 

8. Udział w Warsztatach oznacza zgodę na wszystkie warunki określone w niniejszym 
Regulaminie, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na 
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

9. W trakcie trwania Warsztatów zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna i/lub filmowa 
z udziałem Uczestników biorących udział w Warsztatach. 

10. Opiekun dokonując zgłoszenia Uczestnika do udziału w Warsztatach wyraża Organizatorowi, 
Centrum Handlowemu oraz IKEA zarejestrowanej nieodpłatną zgodę na rozpowszechnianie 
wizerunku swojego dziecka utrwalonego podczas Warsztatów dla celów promocyjnych 



Organizatora, Centrum Handlowego i IKEA w związku z organizacją i prowadzeniem 
Warsztatów na polach eksploatacji obejmujących: wprowadzanie do obrotu, użyczanie, 
rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie, zwielokrotnianie dowolną techniką, łączenie z 
tekstem, zamieszczanie w materiałach, publikacjach prasowych w formie elektronicznej i 
pisemnej, raportach oraz portalach społecznościowych wydawanych lub prowadzonych przez 
Organizatora, Centrum Handlowego i IKEA i z jego udziałem, w tym w szczególności poprzez 
social media np.: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube strony internetowe Organizatora, 
Centrum Handlowego i IKEA. 

 
§ 2. REKRUTACJA I UCZESTNICTWO W WARSZTATACH 

1. Warsztaty skierowane są do dzieci w wieku 6-12 lat, mieszkających w województwie łódzkim, 
posługujących się językiem polskim lub językiem ukraińskim.  

2. W przypadku dzieci ukraińskojęzycznych warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest 
przyjazd do Polski po 24.02.2022 r. oraz posiadanie statusu osoby pracującej lub poszukującej 
zatrudnienia przez Opiekuna dziecka, co Opiekun potwierdza oświadczeniem na etapie 
wypełniania formularza rekrutacyjnego. 

3. W przypadku dzieci polskojęzycznych warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest dochód na 
członka rodziny nieprzekraczający 1000 zł (z uwzględnieniem dodatku „500+” i bez 
uwzględnienia alimentów) oraz posiadanie statusu osoby pracującej przez Opiekuna dziecka, 
co Opiekun potwierdza oświadczeniem na etapie wypełniania formularza rekrutacyjnego. 

4. Warsztaty są wydarzeniem ograniczonym ze względu na liczbę Uczestników. Organizator 
przewiduje maksymalnie 180 miejsc, w podziale 50/50 dla dzieci polskojęzycznych i 
ukraińskojęzycznych.   

5. Uczestnicy zostaną wybrani na podstawie następujących czynników: 
        5.1. Spełnienie warunków określonych w § 2, pkt. 1-3, 
        5.2. Motywacja uczestnika określona na etapie wypełniania formularza zgłoszeniowego, 
        5.3. Kolejność zgłoszeń za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. 
6. Udział w Warsztatach wymaga zgłoszenia uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego.  Jest to jedyna forma zgłoszenia chęci do udziału w Warsztatach. 
7. Formularz zgłoszeniowy zostanie udostępniony na stronie Organizatora 

www.swimforadream.com/warsztaty lub www.sfad.pl/warsztaty, a rekrutacja na Warsztaty 
będzie prowadzona w następujących terminach: 
7.1. Termin rekrutacji do uczestnictwa w lipcowych Warsztatach: 23.06.2022 r.  
        od godz. 12:00 – 28.06.2022 r. do godz. 18:00.  
7.2. Termin rekrutacji do uczestnictwa w sierpniowych Warsztatach:18.07.2022 r.  
        od godz. 12:00 – 22.07.2022 r. do godz. 18:00.  

8. Rejestracji na Warsztaty dokonać może niepełnoletni Uczestnik, jednak na udział 
niepełnoletniego uczestnika opiekun prawny (zwany dalej "Opiekunem") musi wyrazić 
pisemną zgodę.  

9. Dzieci, które zostaną zakwalifikowane do wzięcia udziału w Warsztatach, zwane są 
„Uczestnikami”.  

10. Uczestnicy będą mieli możliwość nieodpłatnego wzięcia udziału w Warsztatach pt. Wakacyjna 
bezTROSKA w Porcie. Szczegółowy opis Warsztatów oraz co wchodzi w ich skład znajduje się 
w § 3. niniejszego regulaminu. 



11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub niekompletnych danych w 
formularzu zgłoszeniowym, uniemożliwiających kontakt z kandydatem Warsztatów. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z Opiekunami Uczestników          
zakwalifikowanych do udziału w Warsztatach w toku rekrutacji.  Organizator skontaktuje się z 
Opiekunami uczestników drogą mailową lub telefoniczną do dnia 29.06.22 r.  

13. Organizator zastrzega sobie prawo do wykreślenia Uczestnika z listy uczestników Warsztatów 
w przypadku niemożności skontaktowania się z Opiekunem Uczestnika. Organizator 
zobowiązuje się do wykonania minimum 2 prób kontaktu w różnych porach dnia.  

14. W celu potwierdzenia uczestnictwa Uczestnika w Warsztatach Opiekun zobowiązany jest 
stawić się na spotkaniu z Organizatorem lub Przedstawicielem wyznaczonym przez 
Organizatora w dniu 30.06.22 lub 1.07.22 celem podpisania umowy i wypełnienia Karty 
Informacyjnej Uczestnika Warsztatów, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu. O dokładnej godzinie i miejscu spotkania Opiekun zostanie poinformowany 
drogą mailową lub telefoniczną.  

15. Brak obecności Opiekuna na spotkaniu organizacyjnym i brak podpisania dokumentów 
wymienionych w § 2 pkt. 10 jest równoznacznym ze skreśleniem Uczestnika z listy 
uczestników Warsztatów.  

16. Organizator zastrzega sobie prawo do stworzenia listy rezerwowej Uczestników. W przypadku 
niezapełnienia grupy Uczestników Warsztatów w toku pierwszej rekrutacji Organizator będzie 
kontaktował się z Uczestnikami z listy rezerwowej. 

17. Warsztaty mogą zostać odwołane przez Organizatora w każdym czasie bez podania przyczyny. 
Organizator dopuszcza także zmianę godziny poszczególnych Warsztatów. O każdej z tych 
sytuacji Opiekun Uczestnika zostanie niezwłocznie poinformowany. 

18. W przypadku wystąpienia zdarzenia opisanego w ustępie powyżej Opiekun nie będzie rościł 
żadnych roszczeń względem Organizatora.  

19. Podczas warsztatów Opiekunowie nie towarzyszą Uczestnikom i pozostawiają ich pod opieką 
Realizatora Warsztatów, który jest odpowiedzialny za opiekę i bezpieczeństwo Uczestników 
Warsztatów. 

20. W czasie Warsztatów Uczestnicy mają obowiązek przestrzegać Regulaminu, w szczególności 
zasad bezpieczeństwa i wzajemnego szacunku oraz stosować się do zaleceń prowadzącego 
Warsztaty. 

21. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do dbania o rzeczy swoje oraz innych. Organizator nie 
odpowiada za zniszczenia lub utratę rzeczy należących do Uczestnika.  

22. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez Uczestnika Warsztatów może jego 
Opiekun może zostać obciążony kosztami naprawy wyrządzonej szkody. 

23.  Organizator posiada prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Warsztatach oraz 
wykluczenia Uczestnika, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że dany Uczestnik działa 
sprzecznie z Regulaminem lub nie spełnia warunków uczestnictwa określonych w Regulaminie. 
24. Uczestnicy Warsztatów są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz 
Regulaminu Centrum Handlowego oraz Regulaminów obiektów, w których będą odbywać się 
Warsztaty terenowe.  
25. Organizator zastrzega sobie prawo wykreślenia Uczestnika z Warsztatów w przypadku więcej 
niż 1 nieobecności. Za nieobecność uznaje się brak uczestnictwa w całym dniu Warsztatów.  
26. Opiekun zobowiązuje się do punktualnego przyprowadzania i odbierania Uczestnika z miejsca 
zbiórek, wskazanych przez Organizatora. W przypadku braku pojawienia się Opiekuna w godzinach 



odbioru Uczestnika Warsztatów i niemożności skontaktowania się z nim Organizator zastrzega 
sobie prawo do powiadomienia o sytuacji właściwych służb i przekazania Uczestnika pod ich 
opiekę.  
27. Jeden Uczestnik może wziąć udział w maksymalnie w 5 dniach Warsztatów pod rząd.  
28. Organizator oświadcza, że posiada ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków 
oraz ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej.  

 
§ 3.OPIS WARSZTATÓW 

1. Uczestnik będzie brał udział w dwóch rodzajach warsztatów – stacjonarnych oraz terenowych. 
2. W zależności od terminu Warsztatów, na które zakwalifikował się Uczestnik rodzaj aktywności 

i atrakcji będzie się różnił. Szczegółowy Harmonogram Warsztatów stanowi Załącznik nr 2 do 
niniejszego Regulaminu.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Harmonogramu Warsztatów o czym 
poinformuje z wyprzedzeniem Opiekunów Uczestników.  

4. W ramach każdego dnia Warsztatów stacjonarnych Uczestnikom przysługuje jeden ciepły 
posiłek składający się z zupy, dania głównego oraz napoju.  
 

 
§ 4. DANE OSOBOWE 

1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (RODO) Organizator informuje, że: 

1.1. Administratorem danych osobowych Uczestników Imprezy jest Organizator. 
1.2. Kontakt z Organizatorem możliwy jest drogą korespondencyjną pod adresem wskazanym 

w § 1.1. lub drogą elektroniczną pod adresem agnieszka@sfad.pl 
2. Celem oraz podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 

2.1. przeprowadzenie Warsztatów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie 
w odniesieniu do danych osobowych Uczestników Warsztatów – na podstawie zgody 
Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 

3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla uczestnictwa w Warsztatach. 
4. W ramach realizacji Warsztatów, dane osobowe zostaną ujawnione podmiotom, które 

świadczą usługi dla lub w imieniu Organizatora. Mogą to być dostawcy systemów 
informatycznych i usług wsparcia technicznego tych systemów oraz podmioty zewnętrzne 
wykonujące w imieniu Organizatora czynności związane z realizacją Warsztatów, w tym 
Centrum Handlowe. Ponadto dane Uczestników Warsztatów mogą zostać przekazane 
uprawnionym organom państwowym, o ile obowiązek taki przewidują powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres czasu: 
5.1. do momentu zakończenia Warsztatów lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie - 

w odniesieniu do danych Uczestników Warsztatów, 
6. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do podanych danych osobowych, do ich 

sprostowania, uzyskania ich kopii, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania/usunięcia, co może być równoznaczne z rezygnacją z udziału 
w Warsztatach. 



7. Ponadto Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Dokonując zgłoszenia udziału w Warsztatach Uczestnik wyraża tym samym zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru 
telefonu, daty urodzenia, numeru telefonu rodzica/opiekna. 

9. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych 
osobowych, chęci uzyskania do nich dostępu, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania 
lub przeniesienia tych danych do innego administratora, ich trwałego usunięcia prosimy o 
kontakt pocztą na adres Fundacja Swim For a Dream, ul. Pomorska 60/1U, 91-408 Łódź, lub 
pocztą elektroniczną na adres mailowy agnieszka@sfad.pl  
 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. 
2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.sfad.pl w sposób 

umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe, przechowywanie i odtwarzanie w 
zwykłym toku czynności.  

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdować będą 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

4. Regulamin obowiązuje od 23 czerwca 2022 r. 


