REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Impreza pn. ,, Dzień Dziecka- Fabryka Dobrej Zabawy ”

1. Impreza pn. „Dzień Dziecka - Fabryka Dobrej Zabawy” to zajęcia zorganizowane z
okazji Dnia Dziecka, składające się z trzech warsztatów tematycznych ( do wyboru:
warsztaty kulinarne, kosmetyczne lub detektywistyczne) oraz projekcji filmu dla
dzieci pt. ,,Był sobie pies”. Celem warsztatów jest nauka samodzielności,
rozbudzenie zainteresowania naukami ścisłymi i nauka logicznego myślenia, a
także integracja dzieci.
2. Organizatorem warsztatów jest Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach
Opolskich przy ul. Dworcowej 23, 47-100 Strzelce Opolskie (zwane dalej „PCK”).
Zajęcia prowadzić będą instruktorzy z firmy Doświadczalnia Marta Kaczmarczyk z
Mysłowic. Miejscem realizacji warsztatów jest Powiatowe Centrum Kultury
w Strzelcach Opolskich przy ul. Dworcowej 23.
3. Termin realizacji warsztatów:
 31 maja 2019 r.
4. Impreza odbywać się będzie od godz. 17.30 do 20.00.
5. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
6. Uczestnikami warsztatów są dzieci w wieku 7 - 12 lat z terenu powiatu
strzeleckiego. W przypadku wolnych miejsc istnieje możliwość dopisania dzieci
o rok młodszych, po wcześniejszej akceptacji organizatora zajęć.
7. Uczestnik odpowiada za prawidłowość i zgodność danych osobowych podanych
w Oświadczeniu, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
8. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest poczekać z dzieckiem do czasu
rozpoczęcia zajęć i odebrać dziecko bezpośrednio po ich zakończeniu.
9. Uczestnicy zajęć powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych
wypadków. PCK nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych
wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i kontuzje.
10. Udział w warsztatach oznacza bezwzględną akceptację regulaminu organizatorów.
Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników warsztatów oraz pracowników
PCK i osobę prowadzącą warsztaty. Podczas przeprowadzanych warsztatów
uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa
i zachowania zgodnie ze wskazówkami osób prowadzących. Uczestnicy, którzy nie
będą postępować zgodnie z zaleceniami i ich zachowanie uniemożliwi prawidłową
realizację warsztatów, bądź będą stanowili zagrożenie dla współuczestników,
zostają wykluczeni z warsztatów. W wyżej wymienionym przypadku nie
przysługuje zwrot kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa w warsztatach.
11. Za szkody wyrządzone przez uczestnika na terenie PCK odpowiadają rodzice lub
prawni opiekunowie.
12. Zgłoszenia na warsztaty przyjmowane będą do 27 maja 2019 r. poprzez
dostarczenie do Działu Promocji PCK wypełnionego Oświadczenia (Załącznik nr
1). Istnieje możliwość wcześniejszej telefonicznej rezerwacji udziału w zajęciach.
W przypadku niedostarczenia ww. dokumentacji we wskazanym terminie,
rezerwacja zostaje anulowana. UWAGA: W przypadku uczestnictwa w

warsztatach kulinarnych, rodzic/ opiekun prawny zobowiązany jest do
przekazania organizatorowi informacji o ewentualnych alergiach
pokarmowych dziecka/ podopiecznego.
13. 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.
14. Uczestnicy warsztatów mogą przebywać w miejscach wyznaczonych przez
organizatora.
15. 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.
16. Z miejsca realizacji warsztatów usuwane będą osoby, które swoim zachowaniem
zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem.
17. 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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