
1 

 

REGULAMIN 

Pracowni Efektu Domina  

z dnia 19.09.2018 r. 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania z Pracowni Efektu Domina 

(dalej: Regulamin).  

2. Pracownia Efektu Domina, znajdująca się w Warszawie przy ul. Ogrodowej 3, 00-893 

Warszawa, jest miejscem, w którym realizowane są programy wsparcia, programy 

edukacyjne, spotkania, warsztaty, debaty, akcje społeczne, wystawy, konferencje, 

sympozja naukowe, zajęcia kulinarne oraz inne aktywności o podobnym charakterze 

(dalej także: Wydarzenie), w ramach integracji wszystkich obszarów działalności 

Kulczyk Foundation z siedzibą w Warszawie, mające na celu rozpowszechnianie idei 

otwartości, dialogu, empatii, dobroczynności, wrażliwości społecznej i pomagania na 

zasadzie tzw. „efektu domina”. Pracownia Efektu Domina stanowi także przestrzeń dla 

spotkań nauczycieli i wychowawców, realizujących scenariusze lekcyjne 

uwzględniające wartości propagowane przez Kulczyk Foundation z siedzibą  

w Warszawie oraz dla edukacji koordynatorów projektu „Żółty Talerz”. 

3. Pracownia Efektu Domina jest zarządzana i administrowana przez Kulczyk Foundation 

z siedzibą w Warszawie, po adresem: ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa, wpisaną do 

Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz 

Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000471002, NIP: 

7010414847, REGON: 147124722 (dalej: Kulczyk Foundation).  

4. Pracownia Efektu Domina składa się z następujących pomieszczeń: sala audytoryjna, 

sala spotkań, sala edukacji żywieniowej, pomieszczenie biurowe, szatnia, toalety, 

serwerownia. 

5. Uczestnikami Wydarzeń są osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież do 18 roku życia (dalej: 

Uczestnicy). Uczestnicy Wydarzeń poniżej 18 roku życia biorą udział  

w Wydarzeniach tylko i wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego lub 

opiekuna. Przedstawicielem ustawowym Uczestnika/opiekunem Uczestnika jest osoba 

lub osoby fizyczne, upoważnione z mocy prawa do jego reprezentowania bez 

ograniczeń (dalej: Opiekun). 

6. Uczestnicy Wydarzeń poniżej 18 roku życia, z zastrzeżeniem warunków określonych  

w § 1 ust. 5 Regulaminu oraz w regulaminach odrębnych dla poszczególnych 

Wydarzeń, mogą brać udział w Wydarzeniach indywidualnie albo jako grupa 

zorganizowana, która pozostaje w pieczy nauczyciela, wychowawcy, pedagoga lub 

innej osoby zobowiązanej do nadzoru na podstawie powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa polskiego lub umowy (dalej: Osoba nadzorująca).  

7. Uczestnicy Wydarzeń, Opiekunowie lub Osoby nadzorujące oraz inne osoby 

przebywające na terenie Pracowni Efektu Domina są zobowiązane do przestrzegania 

Regulaminu, regulaminów odrębnych dla poszczególnych Wydarzeń, instrukcji 

znajdujących się w Pracowni Efektu Domina oraz przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa polskiego. 

 

§ 2 
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Zasady wstępu i przebywania na terenie Pracowni Efektu Domina 

1. Prawo wstępu na teren Pracowni Efektu Domina mają osoby, które: 

1) posiadają zaproszenia/identyfikatory lub potwierdzenie uczestnictwa  

w Wydarzeniu w innej formie (w tym wiadomość e-mai) wystawione przez 

Kulczyk Foundation, 

2) stanowią personel Kulczyk Foundation; przez personel Kulczyk Foundation 

rozumie się pracowników Kulczyk Foundation oraz pozostałe osoby i podmioty 

współpracujące z Kulczyk Foundation przy organizacji i realizacji Wydarzeń  

w Pracowni Efektu Domina na podstawie odrębnych umów, innych niż umowa 

o pracę.  

2. Osoby przybywające do Pracowni Efektu Domina obowiązane są do okazania Kulczyk 

Foundation dokumentu uprawniającego do wstępu, o którym mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu, w formie papierowej lub przez dowolne przenośne urządzenie 

mające dostęp do sieci internetowej (w tym ekran smartphona, laptopa czy tabletu) 

bez konieczności drukowania takiego dokumentu.  

3. Zaproszenie/identyfikator lub potwierdzenie uczestnictwa w Wydarzeniu w innej formie 

zapewnia jego posiadaczowi uprawnienia oraz rodzi dla niego obowiązki wskazane w 

Regulaminie i w regulaminach odrębnych dla poszczególnych Wydarzeń, dostępnych 

na stronie internetowej: http://pracowniaed.pl, gdzie znajduje się również 

Harmonogram Wydarzeń. 

4. W Pracowni Efektu Domina obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania 

alkoholu i innych środków odurzających. 

5. W Pracowni Efektu Domina obowiązuje zakaz przebywania osób, których stan wskazuje 

na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających. Jeżeli będzie zachodzić 

podejrzenie, że Uczestnik lub jego Opiekun lub Osoba nadzorująca mógł spożywać 

alkohol lub inne środki odurzające, nie zostanie dopuszczony do udziału  

w Wydarzeniu. 

6. Kulczyk Foundation może odmówić wstępu do Pracowni Efektu Domina osobom, 

których obecność może być uznana za zagrożenie dla bezpieczeństwa, porządku, 

dobrego wizerunku Kulczyk Foundation i jej współpracowników oraz donatorów  

i partnerów. 

7. Dostęp do Pracowni Efektu Domina może być ograniczony w związku z organizacją 

Wydarzeń oraz ich charakterem.  

8. Uczestnicy Wydarzeń lub ich Opiekunowie lub Osoba nadzorująca zobowiązani są do 

przestrzegania powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego oraz zasad 

dobrego wychowania i szacunku w stosunku do innych osób, w szczególności zakazuje 

się używania słów powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe oraz krzyków w 

Pracowni Efektu Domina. W przypadku gdy Uczestnik, Opiekun lub Osoba nadzorująca 

nie będzie stosował się do tych zasad, personel Kulczyk Foundation ma prawo zwrócić 

mu uwagę, a w razie konieczności poprosić o opuszczenie Pracowni Efektu Domina.  

9. Kulczyk Foundation deklaruje, że przyjmuje i stosuje przyjęte przez Miasto Stołeczne 

Warszawa zasady równego traktowania, ma świadomość odpowiedzialności prawnej 

za łamanie przepisów zakazujących dyskryminacji i prowadzi działalność wolną od 

dyskryminacji, w szczególności ze względu na takie cechy jak płeć, rasa (kolor skóry), 

pochodzenie etniczne lub narodowość, mogące stanowić podstawę nierównego 

traktowania, a niemające racjonalnego uzasadnienia z punktu widzenia prowadzonej 

przez Kulczyk Foundation działalności. 
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10. Uczestnik lub jego Opiekun lub Osoba nadzorująca nie mogą w trakcie Wydarzenia 

wygłaszać opinii i poglądów, których treść lub forma mogą być uznane za sprzeczne 

z prawem lub naruszać prawa osób trzecich. 

11. Uczestnicy Wydarzeń lub ich Opiekunowie lub Osoba nadzorująca są zobowiązani do 

zachowania porządku i czystości w pomieszczeniach Pracowni Efektu Domina  

a także do przestrzegania podstawowych zasad higieny zarówno przed rozpoczęciem, 

jak również w trakcie Wydarzeń. 

12. Uczestnicy Wydarzeń lub ich Opiekunowie lub Osoba nadzorująca są zobowiązani do 

zachowania należytej staranności w posługiwaniu się i użytkowaniu mieniem Pracowni 

Efektu Domina. 

13. Uczestnicy Wydarzeń lub ich Opiekunowie lub Osoba nadzorująca są zobowiązani do 

używania sprzętu i akcesoriów znajdujących się w Pracowni Efektu Domina zgodnie z 

ich przeznaczeniem. W przypadku powstania jakichkolwiek wątpliwości Uczestnicy 

Wydarzeń lub ich Opiekunowie lub Osoba nadzorująca powinni – przed użyciem 

sprzętów, akcesoriów, itp. – skontaktować się z personelem Kulczyk Foundation. 

 

§ 3 

Obowiązki i Odpowiedzialność 

1. Wzięcie udziału w Wydarzeniu wiąże się z uprzednim zapoznaniem się przez Uczestnika 

lub jego Opiekunów lub Osoby nadzorujące z Regulaminem oraz  

z odrębnym regulaminem dla danego Wydarzenia lub innymi dokumentami 

przygotowanymi na potrzeby Wydarzenia, a następnie z akceptacją ich postanowień 

oraz zobowiązaniem do ich przestrzegania. 

2. Akceptując Regulamin Uczestnik, Opiekun lub Osoba nadzorująca, przyjmuje do 

wiadomości, iż Pracownia Efektu Domina jest obiektem monitorowanym, a Kulczyk 

Foundation utrwala na nośnikach elektronicznych, optycznych lub papierowych 

przebieg Wydarzeń w Pracowni Efektu Domina dla celów bezpieczeństwa, 

dokumentacji oraz promocji lub reklamy działania Pracowni Efektu Domina  

i organizowanych Wydarzeń.  

3. Udział w Wydarzeniu będzie wiązał się z wyrażeniem zgody przez Uczestnika, Opiekuna 

lub Osobę nadzorującą na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa w 

danym Wydarzeniu oraz z wyrażeniem zgody na utrwalenie wizerunku (w tym w formie 

zdjęć i nagrań filmowych) podczas przebywania na terenie Pracowni Efektu Domina, 

który może zostać następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, 

sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Podanie danych osobowych 

jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu wzięcia udziału  

w Wydarzeniu. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania przez Kulczyk 

Foundation danych osobowych Uczestników, Opiekunów lub Osób nadzorujących 

oraz o przysługujących im w związku z tym prawach znajdują się w treści regulaminów 

dla poszczególnych Wydarzeń.  

4. Uczestnik lub jego Opiekun lub Osoba nadzorująca w czasie Wydarzenia nie może 

reklamować towarów, usług, podmiotów, a także podejmować jakichkolwiek działań 

kryptoreklamowych bez pisemnej zgody i wiedzy Kulczyk Foundation. 

 

§ 4 

Reklamacje 

1. Kulczyk Foundation rozpatruje wszelkie reklamacje Uczestników Wydarzeń lub ich 

Opiekunów lub Osób nadzorujących, zgłoszone na adres e-mail: 
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pracownia@kulczykfoundation.org.pl lub adres do korespondencji dla Kulczyk 

Foundation: Krucza 24/26, 00-526 Warszawa.  

2. Szczegółowy tryb składania i rozpatrywania reklamacji został określony w odrębnych 

regulaminach dla poszczególnych Wydarzeń.  

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i jest dostępny do wglądu  

w Pracowni Efektu Domina oraz na stronie internetowej www.kulczykfoundation.org.pl 

oraz http://pracowniaed.pl.  

2. Regulamin może być dodatkowo dostarczony w wersji elektronicznej lub papierowej 

każdemu Uczestnikowi lub Opiekunowi lub Osobie nadzorującej na jego wyraźne 

żądanie.  

3. Zarząd Kulczyk Foundation zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian  

w Regulaminie w każdym czasie, bez podania przyczyny.  

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

Kulczyk Foundation, tj.: www.kulczykfoundation.org.pl lub http://pracowniaed.pl.  


