Regulamin Creation is What Feeds My Soul 2019
1. Wydarzenie „Creation is What Feeds My Soul” składa się z warsztatów z podstaw produkcji podkładów
muzycznych, panelu dyskusyjnego i tzw. „jamu” o nazwie "Creation is What Feeds My Soul - All Styles Jam"
podczas którego tancerze stylów Hip Hop mogą wymienić się doświadczeniem trenując na parkiecie w
kołach. Wydarzenie odbywa się w Wymiennikowni – Młodzieżowym Centrum Innowacji Społecznych i
Designu (ul. Kartuska 20B, 81-002, Gdynia). Warsztaty i panel dyskusyjny przeznaczone są dla tancerzy
stylów Hip Hop, których łączy wspólna pasja jaką jest taniec. „Jam” to wydarzenie przeznaczone dla
wszystkich, niezależnie od poziomu zaawansowania tancerza. Organizatorem jest Laboratorium Innowacji
Społecznych z siedzibą w Gdyni, ul. Żeromskiego 31. Pomysłodawcą i koordynatorem wydarzenia jest Maciej
Wentowski / Studio Vento & Piotr „Beeski” Kania.
2. Wydarzenie „Creation is What Feeds My Soul” odbywa się dnia 09.03.2019 (sobota) w godzinach 12:00 –
20:00 w Wymiennikowni i składa się z trzech części: warsztatów z podstaw produkcji podkładów muzycznych
(12:00-14:00), panelu dyskusyjnego (15:00-17:00) i jam’u (17:00-20:00).
3. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
4. Wydarzenie organizowane jest dla osób w wieku 13-35 lat.
5. Na uczestnictwo w warsztatach i jamie obowiązują zapisy drogą e-mailową na adres
wymiennikownia@lis.gdynia.pl. Jeden e-mail upoważnia jedną osobę do zgłoszenia. Nie ma możliwości
zgłoszeń grupowych. W tytule e-maila prosimy o wpisanie "Creation is What Feeds My Soul - warsztaty z
Oerem" lub "Creation is What Feeds My Soul - Jam" lub to i to. W wiadomości e-mail prosimy o podanie
imienia i nazwiska oraz wieku.
6. Zapisy drogą e-mailową rozpoczynają się 21.02.2019 o godz. 15.00 i potrwają do 28.02.2019. Weryfikacji
zgłoszeń dokona organizator, informując osoby zainteresowane drogą elektroniczną do dnia 01.03.2019 o
możliwości uczestnictwa lub braku miejsc w warsztatach i jam'ie.
7. Na panel dyskusyjny nie obowiązują zapisy.
8. Każdy uczestnik „Creation is What Feeds My Soul” jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu
wewnętrznego Wymiennikowni oraz zasad właściwego zachowania, a w szczególności:
• przestrzegania zasad bezpieczeństwa w trakcie trwania wydarzenia;
• dbania o porządek, higienę i kulturę osobistą;
• dbania o powierzony sprzęt i używania go zgodnie z przeznaczeniem;
• stosowania się do poleceń organizatorów.

9. W przypadku rażącego złamania regulaminu przez uczestników, organizator zastrzega sobie prawo do
usunięcia uczestnika z wydarzenia.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zgubione, pozostawione lub skradzione
uczestnikom.
11. Na terenie Wymiennikowni obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz palenia wyrobów tytoniowych i
e-papierosów.
12. Organizator nie zapewnia uczestnikom posiłków.
13. Organizator nie zapewnia noclegu uczestników, ani nie pokrywa jego kosztów.
14. Organizator nie pokrywa kosztów transportu uczestników.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu wydarzenia bez podawania przyczyn.
16. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
17. Uczestnicy biorą udział w wydarzeniu na własną odpowiedzialność. Zapisy na jam oznaczają, że Uczestnik
rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w „Creation is What Feeds
My Soul” 2019.
Zostałem/am poinformowany/a, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Laboratorium Innowacji Społecznych, 81-346 Gdynia, ul.
Stefana Żeromskiego 31, tel. 58 727 39 00, mail: sekretariat@lis.gdynia.pl.
2. Obowiązki Inspektora Ochrony Danych w Laboratorium Innowacji Społecznych pełni pan Paweł
Wyszomirski, tel. 58 727 39 02, mail: p.wyszomirski@lis.gdynia.pl.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji działań i promocji
„Wymiennikowni”, tj. wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
e) – RODO.
4. Przysługuje Państwu prawo do dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich danych osobowych,
ograniczenia ich przetwarzania, do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia każdej wyrażonej zgody w każdym czasie z
zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych
osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
6. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych przez Laboratorium Innowacji Społecznych wynika z
określonych przepisów prawa oraz Instrukcji Kancelaryjnej.
7. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Laboratorium Innowacji
Społecznych na podstawie zawartych umów powierzenia danych.
8. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz
profilowaniu.

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może
skutkować brakiem możliwości wykonania uprawnienia i/lub realizacji działania, o które Państwo
wnioskowaliście.
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Wyrażam także zgodę na wykorzystanie przez Laboratorium Innowacji Społecznych mojego wizerunku w
tym na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, oraz na zwielokrotnianie wizerunku
wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz
z wizerunkami innych osób utrwalonymi na materiałach służących popularyzacji i promocji działań
„Wymiennikowni” w mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych, prasie,
broszurach, ulotkach, gazetkach oraz innych mediach. Zgody na wykorzystywanie wizerunku udzielam
nieodpłatnie na czas nieokreślony. Jednocześnie oświadczam, że wykorzystanie mojego wizerunku zgodnie
nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw.

