
Regulamin uczestnictwa w warsztatach 

 

1. Organizatorem warsztatów jest Gminny Ośrodek Kultury w Lubrzy.  

2. Organizator zapewnia: opiekunów z odpowiednim przygotowaniem merytorycznym; materiały do 

zajęć; powiadomienia rodziców lub opiekunów uczestnika zajęć o zaistniałych wypadkach, urazach, 

problemach; opiekę od momentu rozpoczęcia zajęć do ich zakończenia.  

3. Organizator nie odpowiada za zagubione rzeczy oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a 

dokonanych przez innych uczestników.  

4. Organizator warsztatów przyjmuje osoby powyżej 7 roku życia, bez górnej granicy wiekowej. 

5. Warsztaty dedykowane są dla wszystkich grup wiekowych, z szczególnym ukierunkowaniem na 

seniorów z wnukami. 

6. Uczestnik warsztatów ma OBOWIĄZEK: uczestniczenia w zajęciach programowych; przestrzegania 

zasad bezpieczeństwa, a w razie spostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia 

innych, informowania o tym opiekuna; natychmiastowego informowania opiekunów o złym 

samopoczuciu, chorobie lub ewentualnym wypadku; przestrzegania i wykonywania poleceń 

prowadzącego zajęcia; dbać o czystość i porządek oraz mienie w miejscu odbywania się wszystkich 

zajęć.  

7. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest uprzednie zgłoszenie telefoniczne/mailowe/przez 

wiadomość na Facebooku. 

8. Uczestnictwo w warsztatach jest nieodpłatne. 

9. Organizator zapewnia materiały na warsztaty dla minimum 20 uczestników.  

10. Rodzice (prawni opiekunowie) podczas warsztatów są odpowiedzialni za: punktualne 

przyprowadzanie i odbieranie dzieci zgodnie z planem zajęć; w przypadku samodzielnego 

przychodzenia na zajęcia i powrotu z zajęć do domu rodzice są zobowiązani napisać stosowne 

oświadczenie;  

11. Za wyrządzone szkody, zniszczenia, zdewastowanie mienia placówki i w innych miejscach, w 

których odbywać się będą zajęcia, odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/opiekunowie 

prawni.  

12. W razie nagłego zachorowania lub złego samopoczucia dziecka rodzic jest zobowiązany do 

niezwłocznego odebrania go z placówki.  

13. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są w przypadku zachorowania dziecka do możliwie 

najszybszego poinformowania Organizatora o zaistniałej sytuacji, ze względu na utworzenie listy 

rezerwowej uczestników.  

14. Podczas warsztatów każdy z uczestników ma możliwość stworzyć dwie prace plastyczne z czego 

jedną zachowuje (zabiera do domu), a drugą nieodpłatnie przekazuje na stoisko jarmarczne Fabryki 

Sztuki. Dochód ze sprzedaży prac przekazany zostanie na materiały plastyczne na warsztaty stałe 

organizowane w Fabryce Sztuki. 

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu i regulaminu.  


