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1. Osoby uczestniczące w Tryptyku „Jak wygrać życie?” w części warsztatowej muszą się wcześniej 

zarejestrować poprzez system rejestracji znajdujący się na stronie www.wygraczycie.pl. O 
przyjęciu na dany warsztat decyduje kolejność zgłoszeń. Po przyjeździe Uczestnicy zgłaszają 
swoją obecność w rejestracji. 

2. Wszyscy uczestnicy otrzymują imienny identyfikator, który są zobowiązani nosić w widocznym 
miejscu. 

3. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania ogłoszeń i poleceń Organizatora. 
4. Uczestnicy zobowiązani są do całkowitej abstynencji od alkoholu, papierosów i wszelkich 

środków odurzających. Nie wolno również używać, ani posiadać materiałów uznanych za 
niebezpieczne. 

5. Za wszelkie szkody materialne dokonane przez Uczestników odpowiedzialność finansową 
ponoszą sami Uczestnicy (bądź ich opiekunowie). 

6. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione lub skradzione. 
7. Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania Organizatora o jakichkolwiek problemach 

zdrowotnych w zgłoszeniu elektronicznym, a także o wszelkich dolegliwościach chorobowych w 
trakcie Tryptyku. 

8. Wgląd w dane osobowe i wizerunku uczestników mają tylko i wyłącznie organizatorzy. Po 
zakończeniu Tryptyku dane osobowe i wizerunku nie będą przechowywane (zostaną skasowane). 

9. Uczestnik, jak i wolontariusz posługujący w ramach Tryptyku „Jak wygrać życie?”, wyraża zgodę 
na nieodpłatne utrwalanie i publikację wizerunku w materiałach promocyjnych Tryptyku „Jak 
wygrać życie?”   

10. Tryptyk na witrynach www, w prasie, etc. Organizator prawnie dba o pozytywne 
wykorzystywanie i upublicznianie wizerunku osób związanych z Tryptyku „Jak wygrać życie?” w 
ramach jego działalności. 

11. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w Tryptyku „Jak wygrać życie?”  tylko i wyłącznie za zgodą 
rodziców / opiekunów prawnych wyrażoną na piśmie. Są także zobowiązane do przyjazdu i 
pobytu pod opieką osoby pełnoletniej, wskazanej przez rodziców / prawnych opiekunów. Wzór 
pisma znajduje się na stronie www.wygraczycie.pl w zakładce ZGŁOSZENIA. Wyżej wymienioną 
zgodę osoba niepełnoletnia musi posiadać przy sobie podczas pobytu. 

12. W związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z Covid-19, należy bezwzględnie stosować się 
do wszystkich wytycznych organizatora, dotyczących przepisów bezpieczeństwa i profilaktyki 
związanej z Covid-19 zapisanych w regulaminie uczestnika.  

13. Zapoznaj się z małą instrukcją odpowiedniego zachowania podczas całego Tryptyku „Jak wygrać 
życie?”: 

http://www.wygraczycie.pl/
http://www.wygraczycie.pl/

