
Regulamin fotograficznych warsztatów plenerowych “Warszawskie Śródmieście w
Wikipedii”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału wszystkich osób uczestniczących w zajęciach

fotograficznych plenerowych organizowanych przez Fundację UFF, Komitet na Rzecz Dzieci

w Polsce Konard i Stowarzyszenie Wikimedia Polska.

2. Zajęcia odbywają się w miejscach plenerowych wskazanych przez organizatorów.

3. Udział w zajęciach oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego

Regulaminu.

4. Rodzice lub opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci przed i po

zajęciach.

5. Instruktor i opiekun grupy sprawują opiekę nad uczestnikami wyłącznie podczas trwania

zajęć.

6. Dzieci w wieku poniżej 13 lat mogą wziąć udział w warsztatach pod warunkiem obecności

rodzica lub opiekuna prawnego. Rodzice lub opiekunowie prawni mogą powierzyć dziecko

opiece innego rodzica. Ilość dzieci pod opieką jednego rodzica/opiekuna prawnego nie może

przekroczyć pięciu. Za bezpieczeństwo dzieci poniżej 13 roku życia podczas zajęć

odpowiada rodzic/opiekun prawny.

7. Uczniowie szkół podstawowych biorą udział w warsztatach za zgodą rodzica lub opiekuna

prawnego. Zgodę udzielają ustnie szkolnemu koordynatorowi lub pisemnie - zgodnie z

załączonym do niniejszego regulaminu formularza. Uczniowie szkół ponadpodstawowych

biorą udział w zajęciach na własną odpowiedzialność.

8. Warsztaty mogą zostać odwołane w przypadku deszczu.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnictwo w warsztatach jest dobrowolne i darmowe.

2. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby zgłoszone przez szkolnego koordynatora projektu

Warszawskie Śródmieście w Wikipedii lub zgłaszające się osobiście przez formularz

rejestracyjny umieszczony na stronie https://wikimedia.pl/srodmiescie/

3. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest akceptacja przez uczestników i rodziców lub

opiekunów prawnych uczestników postanowień niniejszego regulaminu.

4. Uczestnicy warsztatów zobowiązują się do wykonywania poleceń prowadzącego.

5. Uczestnicy warsztatów przyjmują do wiadomości, że zdjęcia wykonane podczas zajęć i

załadowane do repozytorium Wikimedia Commons podlegają wolnym licencjom



obowiązującym w Wikipedii jak CC BY (Creative Commons Uznanie Autorstwa) i

pokrewnym tym samym pozwalają na nieograniczone, nieodpłatne i niewyłączne korzystanie

z dzieł w oryginale i w opracowaniu.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany i bieżące informacje będą

przekazywane uczestnikom za pośrednictwem szkolnych koordynatorów przez

organizatorów lub na stronie internetowej https://wikimedia.pl/srodmiescie/

2. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje bezwzględne stosowanie się do przepisów

PPOŻ i BHP i wymogów sanitarno-epidemiologicznych, zasad ruchu drogowego oraz

regulaminów obowiązujących w miejscach organizacji warsztatów jak parki, place zabaw,

budynki użyteczności publicznej i inne.



Załącznik nr 1 do regulaminu

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo dziecka w fotograficznych
warsztatach plenerowych “Warszawskie Śródmieście w Wikipedii”

Wyrażam zgodę na udział mojego syna / córki

……………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko dziecka, nr tel. rodzica / opiekuna)

w plenerowych warsztatach fotograficznych “Warszawskie Śródmieście w Wikipedii”.


