Regulamin
Regulamin Projektu Kobieta z Wiggorem 2017
Cele projektu
Celem projektu Kobieta z Wiggorem 2017 jest propagowanie aktywnego trybu życia wśród
studentek, zainspirowanie uczestniczek do rozwoju osobistego i zawodowego,
prezentowanie sposobów spędzania wolnego czasu oraz promocja partnerów projektu
poprzez rozrywkę.
I.

Organizator i czas trwania Projektu

1. Organizatorem Projektu jest Stowarzyszenie Studenckie WIGGOR z siedzibą przy ul.
Kamiennej 57, 53 -307 Wrocław, NIP: 896-10-03-400 [ zwane dalej „Organizatorem”].
2. Projekt odbędzie się w dniach 24-27 kwietnia 2017roku, o godzinie 20:00.
3. Projekt odbędzie się na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w salach
wskazanych przez organizatora oraz we wskazanych miejscach we Wrocławiu.
4. Oficjalną stroną Projektu jest strona internetowa https://kobieta.wiggor.pl/
II.

Warunki uczestnictwa

1. Udział w Projekcie jest dobrowolny i nieodpłatny.
2. Uczestnikiem Projektu może być studentka (kobieta) uczelni wyższej działającej na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej, legitymująca się ważnym dokumentem
potwierdzającym status studenta studiów pierwszego, bądź drugiego stopnia.
Uczestnikiem może być również absolwentka uczelni wyższej do pół roku po
ukończeniu studiów. [zwana dalej „Uczestniczką”]
3. Z uczestnictwa w Projekcie wyłączeni są członkowie i współpracownicy Organizatora.
4. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego na
stronie https://kobieta.wiggor.pl/
5. Uczestniczka może zapisać się jednokrotnie na dwa wybrane przez siebie warsztaty.
6. Uczestniczka Projektu zobowiązana jest do zapoznania się z Regulaminem Projektu.
Spełnienie warunku uczestnictwa w Projekcie, wskazanego w ust. 2.5. oznacza
akceptację wszystkich punktów Regulaminu Projektu.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub
danych osoby trzeciej przez Uczestniczki. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje
odebraniem prawa do udziału w Projekcie.
8. Zapisy rozpoczynają się 19 kwietnia 2017r. na stronie internetowej
https://kobieta.wiggor.pl/ Szczegółowe informacje dotyczące zapisów znajdują się na
oficjalnej stronie Projektu.
III.

Przebieg Projektu

1. Warsztaty dla uczestniczek odbędą się w czterech kolejnych dniach trwania Projektu,
zgodnie z harmonogramem wydarzenia.
2. Dokładny harmonogram Projektu będzie dostępny na stronie internetowej Projektu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzania obecności Uczestnika podczas
trwania Projektu.
IV.

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora pod adresem: ul.
Kamienna 57, 53-307 Wrocław oraz na stronie internetowej Projektu
https://kobieta.wiggor.pl/
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za trudności i opóźnienia wynikłe z powodu
świadczenia usług przez firmy telekomunikacyjne, Pocztę Polską oraz inne instytucje
lub osoby doręczające przesyłki.
3. Odpowiedzialność za jakość warsztatów ponoszą partnerzy Projektu.
4. Dane osobowe Uczestniczek będą przetwarzane przez Organizatora na potrzeby
Projektu, w tym przez wybranych partnerów Projektu (zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883 ze zm).
5. Przekazując zgłoszenie na Projekt uczestniczki wyrażają zgodę na przetwarzanie
swoich danych do celów Projektu oraz dla usprawiedliwionych celów administratora
danych, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich poprawiania.
6. Organizator jest administratorem zbioru danych osobowych i przetwarza dane
osobowe w celach związanych z przeprowadzeniem Projektu, zarówno bieżącej
edycji, jak i przyszłych.
7. Wszelkie informacje dotyczące Projektu dostępne są na stronie internetowej
Projektu. Pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail:
kobieta@wiggor.pl.
8. Wszelkie kwestie sporne i nieuregulowane niniejszym Regulaminem, dotyczące
Projektu, rozstrzygane są przez Organizatora, a w razie konieczności w porozumieniu
z partnerami Projektu.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

