REGULAMIN ORGANIZACYJNY
kreatywnych warsztatów plastycznych z panią Di Maggio

1. Kreatywne warsztaty plastyczne z panią Bożeną Kurek Di Maggio dla dzieci to
warsztaty, podczas których uczestnicy mogą rozwinąć swoje umiejętności rękodzielnicze
i plastyczne. Warsztaty stwarzają warunki do odkrycia własnego potencjału, rozwoju
umiejętności
samodzielnego
podejmowania
decyzji
oraz autoprezentacji. Udział w warsztatach umożliwia również rozwój cech
interpersonalnych, zdolności komunikowania się z rówieśnikami, umiejętności
współdziałania w grupie, wykonywania zadań i poleceń oraz sprawnego rozwiązywania
problemów.
2. Organizatorem warsztatów jest Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich przy
ul. Dworcowej 23, 47-100 Strzelce Opolskie (zwane dalej „PCK”). Miejscem realizacji
warsztatów jest Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich przy ul. Dworcowej
23.
3. Zajęcia odbywać się będą w piątki od godziny 17.00 do 18.30 według comiesięcznego
harmonogramu.
4. Uczestnikami warsztatów są dzieci w przedziale wiekowym 6-12 lat z terenu powiatu
strzeleckiego.
5. Rodzic/opiekun prawny odpowiada za prawidłowość i zgodność danych osobowych
uczestnika podanych w Oświadczeniu, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu.
6. Udział w warsztatach oznacza bezwzględną akceptację regulaminu organizatorów.
Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników warsztatów, rodziców i opiekunów
oraz pracowników PCK i osobę prowadzącą warsztaty. Podczas przeprowadzanych
warsztatów uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa
i zachowania zgodnie ze wskazówkami osób prowadzących. Dzieci, które nie będą
postępować zgodnie z zaleceniami i ich zachowanie uniemożliwi prawidłową realizację
warsztatów, bądź będą stanowiły zagrożenie dla współuczestników, zostają wykluczone
z warsztatów, o czym niezwłocznie poinformowany zostaje rodzic lub opiekun prawny.
W wyżej wymienionym przypadku nie przysługuje zwrot kosztów poniesionych tytułem
uczestnictwa w warsztatach.
7. Odpłatność uczestników warsztatów: 10,00 zł/ 1 osoba / 1 zajęcia warsztatowe.
8. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników warsztatów w czasie
ich trwania oraz za zniszczenia rzeczy należących do uczestników, a dokonanych przez
innych uczestników – odpowiedzialność rodziców. W przypadku wyrządzenia szkód
materialnych przez uczestnika warsztatów jego rodzice/opiekunowie mogą zostać
obciążeni kosztami naprawy wyrządzonej szkody.
9. Organizator nie zaleca przynosić na warsztaty cennych urządzeń i przedmiotów
wartościowych (telefony, laptopy, tablety, odtwarzacze muzyki itp.) i nie bierze
odpowiedzialności za tego typu przedmioty.
10. Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia rodziców/opiekunów
o zaistniałych wypadkach, urazach i problemach wychowawczych.
11. Uczestnicy warsztatów mogą przebywać w miejscach wyznaczonych przez organizatora.
12. Osoby uczestniczące w warsztatach mają obowiązek stosowania się do zaleceń
organizatorów i pracowników służb porządkowych, mających na celu zapewnienie
bezpieczeństwa i porządku, zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu

innych uczestników, a w szczególności przestrzegania postanowień niniejszego
regulaminu.
13. Z miejsca realizacji warsztatów usuwane będą osoby, które swoim zachowaniem
zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem.
14. Udział w warsztatach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na prezentowanie
wizerunku swojego dziecka/podopiecznego w bazach danych Powiatowego Centrum
Kultury w Strzelcach Opolskich oraz powielania ich i rozpowszechniania w projektach z
udziałem Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich: w edukacji, w pracy
naukowej i publicystyce, na wystawach, w mediach drukowanych, telewizji, radiu i
Internecie. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) rodzic lub opiekun dziecka, biorącego
udział w warsztatach wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w Oświadczeniu, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu w zakresie
niezbędnym dla bezpieczeństwa i zdrowia dziecka.
15. Uwagi końcowe:
1) Interpretacja regulaminu przysługuje organizatorowi;
2) Informacja o sposobie udostępniania
w/w regulaminu uczestnikom imprezy
- w/w regulamin dostępny będzie w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach
Opolskich w Dziale Promocji.
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