
 

 

Regulamin Wieczoru panieńskiego w Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej 

 

1. Koszt uczestnictwa w warsztatach to 45 zł/osobę w zależności od wybranej tematyki 

Wieczoru panieńskiego (cena obejmuje kawę/herbatę, słodki poczęstunek). 

2. Klient może dostarczyć poczęstunek we własnym zakresie, ponosząc tym samym pełną 

odpowiedzialność za jego jakość oraz konsumpcję w wyznaczonym do tego celu miejscu.  

3. Ze względu na charakter działalności Etnocentrum poczęstunek zapewniony przez klienta 

powinien opierać się na produktach zdrowych, dlatego prosimy o wyeliminowanie 

przekąsek typu chipsy, batoniki, paluszki etc., jak również słodzonych napojów. Nie ma 

możliwości serwowania napojów alkoholowych.  

4. Konsumpcja dozwolona jest wyłącznie w wyznaczonym do tego celu miejscu. 

5. Minimalna liczba uczestników to 5 osób, maksymalna to 15 osób. 

6. Organizacja warsztatów w ramach Wieczoru panieńskiego jest możliwa tylko w 

wyznaczonych terminach: w soboty od 12:00 i w niedziele od 14:00 po wcześniejszej 

rezerwacji. Godziny zakończenia warsztatów pokrywają się z godzinami funkcjonowania 

Etnocentrum (soboty do 19:00, niedziele do 18:00). 

7. Najpóźniej w terminie 7 dni przed planowanym przyjęciem należy wpłacić w kasie 

Etnocentrum zaliczkę w wysokości 50 zł. 

8. Odpowiedzialność za uczestników warsztatów w ramach Wieczoru panieńskiego ponosi 

Klient. Tym samym odpowiada on za szkody na mieniu oraz na osobie wyrządzone przez 

gości i zobowiązany jest do stałego uczestnictwa w warsztatach.  

9. Każda z dostępnych opcji Wieczoru panieńskiego trwa 3 godziny zegarowe. W 

szczególnych przypadkach Etnocentrum może zezwolić na przedłużenie Wieczoru 

panieńskiego, jeśli nie wpłynie to niekorzystnie na organizację kolejnych/innych zajęć 

odbywających się w tym samym dniu. Wydłużenie czasu trwania Wieczoru panieńskiego 

jest możliwe tylko po wcześniejszym uzgodnieniu tej kwestii z Etnocentrum. Wiąże się to 

również z dodatkową opłatą – 100 zł/30 minut. 

10. Płatności za warsztaty dokonuje się gotówką lub kartą w dniu odbycia Wieczoru 

panieńskiego. 

11. Za zgodą Etnocentrum i Klienta, w przypadkach losowych, strony mogą zmienić termin 

Wieczoru panieńskiego. 

12. W przypadku odwołania Wieczoru panieńskiego z przyczyn zawinionych przez 

Etnocentrum bądź Klienta, Etnocentrum zwraca Klientowi pełną kwotę wpłaconej 

wcześniej zaliczki. 

 

 



 

 

13. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej, sekcję 

Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie (ul. Kolejowa 1) jako Administratora 

danych osobowych jego oraz gości zaproszonych na Wieczór panieński w zakresie 

związanym z organizacją i przeprowadzeniem Wieczoru panieńskiego w Etnocentrum 

Ziemi Krośnieńskiej. Podstawowe informacje o zasadach przetwarzania danych 

osobowych w RCKP i przysługujących uczestnikom zajęć prawach znajdują się na stronie: 

https://rckp.krosno.pl/strona-637-rodo_w_rckp.html. 

14. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i powielanie zdjęć oraz nagrań video 

wykonanych podczas Wieczoru panieńskiego w Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej bez 

konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, w tym na wykorzystanie zdjęć i nagrań z 

wizerunkiem klienta oraz gości zaproszonych na Wieczór panieński w materiałach 

promocyjnych i dowolne ich umieszczanie na wszystkich polach eksploatacji. 

15. Za szkody i zniszczenia powstałe w wyniku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu 

odpowiada (w wysokości kosztów usunięcia szkody lub naprawy zniszczenia) Klient. 

16. Niniejszy regulamin jest integralną częścią Formularza Zamówienia Wieczoru panieńskiego. 

17. Uczestników zabawy i wszystkich gości Wieczoru panieńskiego obowiązuje Regulamin 

Wieczoru panieńskiego oraz Regulamin Etnocentrum. 

18. Oferta warsztatów podlega modyfikacjom na życzenie klienta po wcześniejszym 

uzgodnieniu z prowadzącymi. 

19. Ze względu na realizację programu działań w Etnocentrum, prosimy o rezerwację terminu 

z min. miesięcznym wyprzedzeniem. 
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