Regulamin organizacyjny zajęć w ramach warsztatów
,,Boże Narodzenie dookoła Europy”.
1. Warsztaty świąteczne dla dzieci pt. „Boże Narodzenie dookoła Europy” to zajęcia,
podczas których uczestnicy mogą rozwinąć swoje umiejętności plastyczne i zdolności
manualne. Warsztaty stwarzają warunki do odkrycia własnego potencjału i uczą poczucia
estetyki oraz promują postawy pro-ekologiczne. 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 zajęć jest Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich przy
ul. Dworcowej 23, 47-100 Strzelce Opolskie (zwane dalej „PCK”). Miejscem realizacji
zajęć jest Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich przy ul. Dworcowej 23.
3. Warsztaty odbędą się 08 grudnia 2018r. w godz. 10:00 – 12:00.
4. Uczestnikami zajęć są dzieci w przedziale wiekowym 6-10 lat z terenu powiatu
strzeleckiego. Chęć uczestnictwa w warsztatach należy zgłosić w Dziale Promocji
Powiatowego Centrum Kultury.
5. Udział w warsztatach oznacza bezwzględną akceptację regulaminu organizatorów.
Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników, rodziców i opiekunów
oraz pracowników PCK i animatora. Podczas imprezy 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 zajęć, bądź będą stanowiły zagrożenie
dla współuczestników zostaną wykluczone z warsztatów. W wyżej wymienionym
przypadku nie przysługuje zwrot kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa w
przedsięwzięciu.
6. Odpłatność uczestników zajęć: 10 zł / osoba.
7. Warunkiem udziału w warsztatach jest dostarczenie do Działu Promocji PCK
wypełnionego Oświadczenia (Załącznik nr 1) oraz uiszczenie opłaty najpóźniej w dniu
poprzedzającym realizację zajęć. Istnieje możliwość wcześniejszej
telefonicznej
rezerwacji udziału w warsztatach. W przypadku niedostarczenia ww. dokumentacji oraz
nie uiszczenia opłaty we wskazanym terminie, rezerwacja zostaje anulowana.
8. Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. PCK nie
ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi
odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i kontuzje, które zajdą bez winy
instruktora/animatora prowadzącego i osób działających z ramienia PCK.
9. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników przedsięwzięcia
w czasie jego trwania oraz za zniszczenia rzeczy należących do uczestników,
a dokonanych przez innych uczestników – odpowiedzialność rodziców. W przypadku
wyrządzenia szkód materialnych przez uczestnika jego rodzice/opiekunowie mogą zostać
obciążeni kosztami naprawy wyrządzonej szkody.

