
REGULAMIN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ ECS 

1. Udział w warsztatach wymaga wcześniejszej rezerwacji poprzez formularz zamówienia, 

dostępny online: www.ecs.gda.pl/Formularz 

2. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje w terminie 72 godzin od przesłania formularza. 

Nie jest to równoznaczne z potwierdzeniem rezerwacji. 

3. Potwierdzenie rezerwacji następuje z chwilą  opłacenia warsztatów w terminie 72 godzin od 

otrzymania powiadomienia o płatności zawierającego aktywny link do zapłaty. 

4. Płatność internetowa jest możliwa jedynie w przypadku: 

a) realizacji przez bank osoby dokonującej zakupu biletu dostępnego w sprzedaży internetowej 

płatności za pomocą systemu PayU, lub posiadania karty płatniczej akceptowanej przez system 

PayU. 

oraz  

b) dostępności wolnych miejsc w wybranym terminie i godzinie. 

5. Podmiotem realizującym płatności jest PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. 

Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru 

Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto 

i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, 

posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444. 

6. Warsztaty są prowadzone od poniedziałku do piątku w ECS przy pl. Solidarności 1 w Gdańsku. 

7. Liczba warsztatów odbywających się jednego dnia jest ograniczona. 

8. Grupa biorąca udział w warsztatach nie może przekraczać 30 osób. 

9. Spóźnienie przekraczające 15 minut może skutkować odwołaniem zajęć. 

10. Cennik biletów na warsztaty jest dostępny online na stronie www.ecs.gda.pl. 

11. Opiekunowie grup mają obowiązek pozostawać ze swoimi podopiecznymi przez cały czas ich 

pobytu w ECS i biorą pełną odpowiedzialność za dyscyplinę dzieci oraz ewentualne szkody 

powstałe podczas obecności w ECS. 

12. Uczestnicy warsztatów mają obowiązek stosować się do poleceń pracownika ECS – zarówno 
prowadzących warsztaty, jak i pozostałych. 

13. ECS ma prawo utrwalania przebiegu wydarzenia za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i 
dźwięk w celach promocyjnych i reklamowych i wykorzystania ich w mediach oraz serwisach 
społecznościowych. Oznacza to, że uczestnik wydarzenia biorąc w niej udział, wyraża zgodę na 
utrwalenie i wykorzystanie swojego wizerunku w celach wyżej wskazanych bez prawa do 
wynagrodzenia z tego tytułu. Jeśli Uczestnik nie wyraża zgody na rozpowszechnianie wizerunku 
swojego lub nieletniego podopiecznego w związku z promocją ECS, w szczególności w sieci 
Internet, powinien zgłosić to pracownikom ECS w chwili przybycia na warsztaty. 

14. Odwołanie zamówionych warsztatów powinno nastąpić w terminie nie krótszym niż 3 dni 

przed planowanym terminem zajęć. Zwrot opłaty za niezrealizowane warsztaty odbywa się 

zgodnie z zasadami ważności biletów na zwiedzanie wystawy stałej Europejskiego Centrum 

Solidarności oraz zasad ich zwrotu. Regulamin dostępny na stronie www.ecs.gda.pl. 

15. W razie nieprzewidzianej nieobecności osoby prowadzącej zamówione warsztaty ECS może 

przeprowadzić warsztaty o innej tematyce dostosowanej do wieku uczestników. 

16. ECS ma prawo utrwalać przebieg warsztatów i zwiedzania dla celów dokumentacji oraz 

promocji lub reklamy. Wizerunek uczestników może zostać utrwalony, a następnie 

rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz 

promocyjnych. 
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