
załącznik nr 1
Do Deklaracji uczestnictwa w warsztatach

w GCKIB w Iwanowicach
REGULAMIN  WARSZTATÓW

 I  Organizacja
1. Organizatorem Warsztatów jest Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach, ul. Strażacka 5 , 32 – 095
Iwanowice
2. Udział w Warsztatach jest równoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. Klauzula ta dotyczy
również  osób  niepełnoletnich,  w  tym  przypadku  akceptacja  postanowień  niniejszego  Regulaminu  spoczywa  na
rodzicu lub opiekunie prawnym.
3. Uczestnikami warsztatów są dzieci w wiek 7 – 12 lat
4. Grupa może składać się maksymalnie z 15 osób, obowiązuje kolejność zgłoszeń.
5. Miejscem prowadzenia warsztatów jest Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach, ul. Strażacka 5, 32 –
095 Iwanowice
6. Warsztaty odbywają się w dniu 9.06.2022 r. .  w godzinach   16:00 – 17:00  .  Organizator zastrzega sobie możliwość
zmiany terminu,.  Dzieci  mogą być przyprowadzane najwcześniej od godz.  16:00  i odbierane najpóźniej  do godz.
17:00
7.  Warsztaty odbywają się pod stałym nadzorem pracowników GCKiB w Iwanowicach.
8. Zajęcia odbywać się będą stacjonarnie przy zachowaniu reżimu sanitarnego. 
9.  Organizator  nie  odpowiada  za  rzeczy  zagubione  przez  Uczestników  warsztatów  w czasie  ich  trwania  oraz  za
zniszczenia rzeczy należących do Uczestników.
10.  Organizator  nie  zaleca  przynosić  na  Warsztaty  cennych  urządzeń  i  przedmiotów  wartościowych  (telefony,
odtwarzacze muzyki, itp.) i nie bierze odpowiedzialności za tego typu przedmioty.
11.  Organizator  zobowiązuje  się  do  natychmiastowego  powiadomienia  Rodziców/Opiekunów  Prawnych  o
zaistniałych wypadkach, urazach i problemach wychowawczych.
12. Organizator zapewnia materiały plastyczne  tj. farby do tkanin i niezbędne akcesoria w ramach zaplanowanych
warsztatów. Rodzice/ Opiekunowie zobowiązani są do zapewnienia dziecku na warsztaty t – shirtu/ podkoszulka
bawełnianego  w jasnym kolorze.  Podkoszulek  zostanie  rozcięty i  pomalowany.  W domu należy przeprasować
grafikę dla utrwalenia kolorów.
13. Udział w Warsztatach jest BEZPŁATNY
14.  Aby  zapisać  dziecko  na  warsztaty  rodzic  musi  wypełnić  i  dostarczyć  w  dniu  warsztatów  dokumentację
zawierającą Deklarację uczestnictwa wraz z Regulaminem (załącznik 1) oraz klauzulą RODO (załącznik 2)
15. Uczestnicy, którzy w związku z ograniczoną liczbą miejsc nie zostaną przyjęci będą wpisani na listę rezerwową. W
razie zwolnienia miejsca Organizator powiadomi zainteresowanych

II Rodzice/Opiekunowie Prawni:
1. Zobowiązani są do wypełnienia i przedłożenia Organizatorowi lub Wychowawcy niezbędnych dokumentów
2. Nie uczestniczą czynnie warsztatach;
3. Są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci.
4. W razie konieczności zobowiązani są wskazać Osoby Upoważnione, które mogą odbierać dziecko z warsztatów
5. Wyrażają zgodę na utrwalenie wizerunku swojego dziecka w formie fotografii i filmu w trakcie Warsztatów oraz
jego  rozpowszechnianie  bez  ograniczeń  czasowych  i  terytorialnych  za  pośrednictwem  dowolnego  medium  na
potrzeby informacyjne (Zgoda RODO).

III. Uczestnicy warsztatów mają obowiązek:
1. Dbać o czystość i porządek, z szacunkiem odnosić się do Prowadzącego Warsztaty
2. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa, BHP i ppoż., a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i
zdrowia innych, informować Wychowawcę lub Opiekuna;
3.  Uczestnikom zabrania  się  samowolnego  oddalania  od grupy oraz  niszczenia  sprzętów,  wyposażenia  i  pomocy
dydaktycznych.
4. Wcześniejsze opuszczenie zajęć przez Małoletniego możliwe jest wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu się Opiekuna.
5. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez Uczestnika Warsztatów jego Rodzice/Opiekunowie Prawni
mogą zostać obciążeni kosztami naprawy wyrządzonej szkody.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Organizator. Oświadczam, że zapoznałem się z 
treścią powyższego regulaminu i akceptuję jego warunki oraz zobowiązuję się do zapoznania z jego treścią dziecka i w razie 
takiej potrzeby wyjaśnienia mu jego postanowień.

______________, ____________ _________________________________



Miejscowość  data     czytelny podpis Opiekuna prawnego


