
Regulamin warsztatów GLAMOUR BRAIN LAB X LEVI’S 

 

§ 1 

1. Regulamin warsztatów inspiracyjnych  Glamour Brain Lab X Levi’s, zwany dalej Regulaminem, 

określa zasady organizacji, naboru uczestników oraz prowadzenia warsztatów, zwanych dalej 

Warsztatem. 

2. Warsztat odbędzie się w dniu 20 października 2018, w TFH Koncept przy ul. Szpitalnej 8 w 

Warszawie 

3. Celem warsztatu jest spotkanie z inspirującymi osobowościami. 

4. Organizatorem warsztatu Burda Media Polska Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie (02-674) przy 

ul. Marynarskiej 15, NIP 897 14 11 483, zwana dalej Organizatorem.  

§ 2 

1. Warsztat skierowany jest do pełnoletnich czytelniczek magazynu Glamour. 

2. Uczestnictwo w warsztacie jest bezpłatne. 

3. W ramach projektu, Organizator i Realizator zobowiązują się do: 

a) rzetelnego przeprowadzenia warsztatu; 

b) przestrzegania obowiązków, zaleceń i terminów wynikających z niniejszego Regulaminu; 

4. Realizator warsztatu zobowiązuje się do powiadomienia uczestników z co najmniej 

jednodniowym wyprzedzeniem o wszelkich odstępstwach od terminu zajęć oraz o terminie 

zastępczym, zaś o wszelkich innych odstępstwach, niemożliwych do przewidzenia, informować 

będzie bez zbędnej zwłoki. 

§ 3 

1. Spotkanie odbędzie się w godzinach 15-18. 

2. Liczba miejsc jest ograniczona i może wynosić do 60 osób. 

3. W uzasadnionych przypadkach, Organizator może dokonać zmiany liczebności grupy. 

4. Warsztaty będą przeprowadzone zgodnie  z poniższym programem: 

Panel dyskusyjny na temat budowania wizerunku i self-brandingu. 

Czas trwania ok. 2,5 godziny 

 

§ 4 

1. Zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie następuje po wypełnieniu formularza rejestracyjnego 

dostępnego pod adresem www.glamour.pl, co jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu.  

2. Uczestnicy zgłaszając się do udziału w warsztacie zobowiązują się do podania prawdziwych 

danych. 

3. Potwierdzenie uczestnictwa w warsztacie stanowi wiadomość e-mail wysłana przez 

Organizatora do uczestnika. 



4. Uczestnicy, którzy zapiszą się na warsztat po wyczerpaniu limitu miejsc, zostaną wpisani na 

listę rezerwową w kolejności zgłaszania. 

5. Uczestnicy zgłaszając się do udziału w warsztacie zobowiązują się do punktualnego przybycia 

na zajęcia i czynnego uczestniczenia w nich. 

6. Uczestnicy warsztatu zobowiązują się do czynnej współpracy przy realizacji warsztatu, do 

zgłaszania z największym możliwym wyprzedzeniem swojej nieobecności, tak aby Organizator  

mógł powiadomić o zwolnieniu miejsc uczestników z listy rezerwowej. 

7. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu, noclegu i innych. 

 

§ 5 

1. Warsztat prowadzony będzie przez odpowiednio przygotowane mentorki/mentorów. 

2. Warsztat prowadzony będzie według programu przygotowanego przez Organizatora, o 

którym mowa w par 3 ust. 4. 

 

§6 

Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie wizerunku, utrwalonego w postaci zdjęć lub nagrań 

wideo, w celach promocyjnych Organizatora i Realizatora. Zgoda ta obowiązuje zarówno na czas 

trwania warsztatu, jak i po jego zakończeniu. 

 

§ 7 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym regulaminie w 

uzasadnionych przypadkach. 

2. W kwestiach spornych lub nieujętych w niniejszym regulaminie decyzje ostateczną 

podejmuje organizator, co nie uchybia uprawnieniom do dochodzenia roszczeń na zasadach 

ogólnych (w tym w postepowaniu sadowym). 

3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia zapisów na zajęcia, tj. 05.10.2018. 


