WARSAW
DESIGN
LAB
Regulamin Kursu „Książka w 3 dni” w ramach Warsaw Design LAB
1. Organizator
Organizatorem Kursu #1 Branding są Rafał Benedek i Filip
Zagórski działający jako konsorcjum Type2 reprezentowani
przez Rafał Benedek Studio oraz Rene Wawrzkiewicz.
2. Terminy i miejsce odbywania się kursu
Kurs obejmuje trzy dni (od 22.02 do 24.02.2019)
w godzinach 10.00–18.00 i będzie się odbywał w Centrum
Kreatywności przy ul. Targowej 56 w Warszawie.
Terminy i lokalizacja kursu mogą ulec zmianie z przyczyn
niezależnych od Organizatora.
O ewentualnych zmianach terminu uczestnicy zostaną
niezwłocznie poinformowani drogą elektroniczną.
Organizator nie ponosi kosztów związanych z dojazdem
i noclegiem uczestników kursu.
3. Rekrutacja
Warunkami przystąpienia do kursu są:
• Ukończenie 18 lat.
• Wysłanie zgłoszenia wg instrukcji podanych na stronie
www.warsawdesignlab.pl.
• Wniesienie opłaty za kurs przelewem w terminie do
15 lutego od otrzymania potwierdzenia przyjęcia na kurs.
Dokonanie przelewu jest równoznaczne z akceptacją
regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych
niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji.
a) Zgłoszenie
Kandydaci proszeni są o przesłanie wraz ze zgłoszeniem
linku do portfolio lub załącznika w formacie PDF do
10 MB. O zakwalifikowaniu się na kurs kandydaci zostaną
powiadomieni do 11 lutego 2019.
b) Opłaty
Opłata wynosi 1100 zł brutto. Opłatę za kurs należy wnieść
przelewem na wskazany rachunek bankowy Organizatorzy
nie dopuszczają zwrotu kosztów uczestnictwa w kursie
z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 7.
c) Wymagania
Organizator nie zapewnia uczestnikom sprzętu
komputerowego. Uczestnicy są zobowiązani przynieść
własne komputery z zainstalowanym oprogramowaniem
pozwalającym na realizację zadań z zakresu projektowania
grafiki wektorowej. Preferowane oprogramowanie to: Adobe
Indesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop.
4. Odpowiedzialność Organizatora
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty
materialne (będące skutkiem np. kradzieży) lub ewentualny
uszczerbek na zdrowiu uczestników kursu.

5. Administracja danych
Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych „RODO”), informujemy że przesłanie zgłoszenia
na kurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych przez firmę „Rafał
Benedek Studio” na potrzeby rekrutacji, prowadzenia
zajęć i informowania uczestników o planowanych
kursach. Administratorem danych osobowych jest firma
Rafał Benedek Studio, al. Wojska Polskiego 3/1, 01-524
Warszawa, e-mail: info@type2.pl. Dane będą przetwarzane
w celu wypełniania zadań związanych z działalnością
edukacyjną, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą profilowane. Osobie, której
dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do
swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Państwu prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
6. Prawo do wizerunku
Organizator kursu zastrzega sobie prawo do dokumentacji
zajęć na zdjęciach lub materiałach video, które będzie mógł
wykorzystywać na potrzeby promocji kursów Warsaw Design
LAB, z zastrzeżeniem, że dane osobowe uczestników nie
będą ujawniane. Uczestnicy kursu dobrowolnie wyrażają
zgodę na publikację swojego wizerunku, utrwalonego
w w.w. materiałach.
7. Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Kursu, jeśli
nie uda się zebrać wymaganej liczby Uczestników do
dn. 20.02.2019 lub w skutek działania siły wyższej, stanu
klęski żywiołowej lub innych okoliczności uniemożlwiających
odbycie się zajęć. W przypadku odwołania kursu wpłacone
pieniądze zostaną zwrócone w ciągu trzech dni roboczych
od dnia zakomunikowania tego faktu uczestnikom.
Organizator zastrzega sobie prawo ogłoszenia rekrutacji
uzupełniającej.

