r.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KURSIE KRAWIECKIM „SZYCIE Z KLASĄ”
organizowanym przez Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich

1. Organizatorem kursu krawieckiego pn.: „Szycie z klasą” jest Powiatowe Centrum Kultury
w Strzelcach Opolskich z siedzibą przy ul. Dworcowej 23, 47-100 Strzelce Opolskie (zwane dalej
PCK).
2. Miejscem realizacji zajęć jest Izba Tradycji w budynku Powiatowego Centrum Kultury
w Strzelcach Opolskich.
3. Warunkiem uczestnictwa w kursie krawieckim pn. „Szycie z Klasą” jest akceptacja wszystkich
punktów poniższego regulaminu.
4. W ramach cyklu odbywać się będą zajęcia, celem których będzie nauka zasad wykroju oraz szycia
na maszynie. Krok po kroku zostaną omówione podstawowe techniki szycia oraz zasady
wykonywania wykrojów odzieży i nie tylko. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z harmonogramem
stanowiącym Zał. nr 1 do niniejszego Regulaminu.
5. Uczestnikami zajęć mogą być osoby, które ukończyły 18 rok życia z terenu powiatu strzeleckiego.
6. Uczestnicy warsztatów zobowiązani są do zdezynfekowania rąk bezpośrednio po wejściu do
budynku Powiatowego Centrum Kultury. Środki do dezynfekcji zapewnia Organizator.
7. Uczestnicy są zobowiązani do zakrywania nosa i ust poza salą warsztatową za pomocą maseczki.
8. Szatnia w budynku PCK jest nieczynna.
9. Udział w kursie jest płatny. Opłata za zajęcia wynosi:
Miesiąc
X.2021
XI.2021
XII.2021
I.2022
II.2022
III.2022
IV.2022
V.2022

10.

11.
12.
13.

Kwota
140,00 zł
105,00 zł
105,00 zł
140,00 zł
70,00 zł
140,00 zł
140,00 zł
140,00 zł

-w przypadku nieobecności podczas zajęć nie stosuje się odpisów, cena zostaje niezmieniona,
-w przypadku nieobecności prowadzącego zajęcia, cena zostaje odpowiednio zmniejszona, lub
zajęcia zostaną odrobione w innym terminie,
-uczestnicy zajęć zobowiązani są do zapłaty za kolejne zajęcia lub miesiąc najpóźniej w dniu
pierwszych zajęć w danym miesiącu.
Organizator ma prawo odwołać zajęcia lub zmienić termin zajęć jednorazowo lub na stałe, gdy
wymagają tego zmiany organizacyjne, o czym poinformuje (poprzez wysłanie wiadomości
tekstowej sms, e-mailem, osobiście lub telefonicznie) osoby zgłoszone na dane zajęcia.
W przypadku małej liczby uczestników PCK ma prawo rozwiązać grupę.
Podczas zajęć uczestnicy zobowiązani są posiadać własną maszynę do szycia oraz własne
materiały.
W trakcie zajęć w pomieszczeniu mogą przebywać tylko i wyłącznie osoby, które uczestniczą
w danych zajęciach (nie dotyczy pracowników PCK).
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14. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest złożenie podpisanej Zgody na przetwarzanie danych
osobowych- Załącznik nr 2 oraz Oświadczenia o stanie zdrowia i braku kontaktu z osobami
przebywającymi na kwarantannie bądź zarażonym COVID-19 – Załącznik nr 3.
15. Udział w zajęciach oznacza bezwzględną akceptację regulaminu organizatorów. Regulamin
obowiązuje wszystkich uczestników oraz pracowników PCK i osoby prowadzące zajęcia. Podczas
przeprowadzanych zajęć uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i
zachowania zgodnie ze wskazówkami osób prowadzących.
16. O opuszczenie zajęć mogą zostać poproszone osoby, które nie zastosują się do niniejszego
regulaminu, będą pod wpływem alkoholu lub innych niedozwolonych środków odurzających, ich
zachowanie będzie przeszkadzało innym uczestnikom lub będzie zagrażało bezpieczeństwu osób
i wyposażeniu sali. Osoby uczęszczające na zajęcia zobowiązują się do poszanowania praw
i godności pracowników i uczestników kursu krawieckiego pn.: „Szycie z klasą”.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, w sytuacjach gdy program nie może być
zrealizowany z przyczyn niezależnych od organizatora np. sytuacji epidemiologicznej.
18. Organizator nie odpowiada za wartościowe przedmioty pozostawione przez uczestników zajęć na
terenie obiektu.
19. Zapisując się na zajęcia uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej.
Zapisanie się na dane zajęcia jest równoznaczne z deklaracją braku przeciwwskazań zdrowotnych
do uczestnictwa w tego typu zajęciach.
20. Wszyscy biorący udział w zajęciach powinni być ubezpieczeni we własnym zakresie od następstw
nieszczęśliwych wypadków. Osoby biorące udział w zajęciach uczestniczą we wszystkich
elementach zajęć na własną odpowiedzialność.
21. W razie zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości prosimy o niezwłoczne poinformowanie
prowadzącego lub organizatora.
22. W sprawach nieujętych niniejszym regulaminem decyzja należy do organizatora zajęć.
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.

ORGANIZATOR
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