REGULAMIN
warsztatów wokalnych
1. W warsztatach wokalnych biorą udział dzieci w wieku 7 – 12 lat chcące rozwijać swoje
talenty wokalne. Warsztaty obejmować będą pracę nad techniką wokalną: emisją głosu,
dykcją, prawidłowym oddechem, interpretacją tekstu oraz pracę nad ruchem scenicznym.
Udział w warsztatach umożliwia rozwój cech interpersonalnych, daje możliwość nauki
pracy w zespole, zdolności komunikowania się z rówieśnikami, wykonywania zadań i
poleceń oraz sprawnego rozwiązywania problemów.
2. Organizatorem warsztatów wokalnych jest Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich
przy ul. Dworcowej 23, 47-100 Strzelce Opolskie.
3. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu w poniedziałki w godzinach 16.00 – 17.00 zgodnie
z harmonogramem stanowiącym Zał. nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4. W spotkaniach mogą brać udział tylko dzieci bez jakichkolwiek objawów chorobowych
wskazujących na infekcję.
5. Opiekunowie i uczestnicy ww. wydarzenia zobowiązani są do zakrywania ust i nosa za pomocą
maseczki, zdezynfekowania rąk bezpośrednio po wejściu do budynku Powiatowego Centrum
Kultury oraz zachowania 1,5 m dystansu społecznego. Środki do dezynfekcji zapewnia
Organizator.
6. Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich zobowiązuje się do opieki nad uczestnikiem
wyłącznie w trakcie prowadzonych warsztatów.

7. Udział w warsztatach wokalnych jest płatny.
8. W przypadku nieobecności dziecka podczas zajęć nie stosuje się odpisów, cena zostaje
niezmieniona. Natomiast w przypadku odwołania spotkania przez Organizatora, cena zostaje
odpowiednio zmniejszona, lub zajęcia zostaną odrobione. Uczestnicy zobowiązani są do zapłaty za
kolejny miesiąc najpóźniej w dniu pierwszych zajęć w danym miesiącu.
9. Uczestnicy mogą zrezygnować z warsztatów w dowolnym momencie, zobowiązani są jednak do
poinformowania o tym Organizatora z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem. Nie zostaje im
jednak zwrócona uiszczona wcześniej odpłatność za trwający już miesiąc.
10. W wyniku dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności podczas zajęć, uczestnik zostaje
wykreślony z listy. Nie zostaje mu jednak zwrócona uiszczona wcześniej odpłatność za dany
miesiąc.
11. W przypadku pogorszenia sytuacji epidemiologicznej dopuszcza się możliwość prowadzenia
warsztatów wokalnych on-line.
12. PCK zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów w nagłych, uzasadnionych przypadkach.
Informacja o odwołanych będzie zamieszczana na stronie internetowej PCK: www.centrumkultury.eu.
13. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest złożenie przez rodzica / opiekuna prawnego podpisanej
Karty zgłoszeniowej, Zgody na przetwarzanie danych osobowych (Zał. nr 2) oraz Oświadczenia o
stanie zdrowia i braku kontaktu z osobami przebywającymi na kwarantannie bądź zarażonym
COVID-19 – Załącznik nr 3.
14. Udział w warsztatach oznacza bezwzględną akceptację regulaminu organizatorów. Regulamin
obowiązuje wszystkich uczestników, rodziców i opiekunów, pracowników PCK i osoby
prowadzące zajęcia. Podczas wydarzeń 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
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z zajęć, o czym niezwłocznie poinformowany zostaje rodzic lub opiekun prawny. W wyżej
wymienionym przypadku nie przysługuje zwrot kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa w
zajęciach.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, w sytuacjach gdy program nie
może być zrealizowany z przyczyn niezależnych od organizatora np. sytuacji
epidemiologicznej.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w budynku.
17. Za szkody wyrządzone przez uczestnika zajęć na terenie PCK odpowiada on sam bądź rodzice lub
prawni opiekunowie.
18. PCK zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzącego zajęcia na stałe bądź wprowadzenia
czasowego zastępstwa.
19. W przypadku małej liczby uczestników PCK ma prawo rozwiązać grupę.
20. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany będą przekazywane za pomocą strony
internetowej PCK.
21. Uwagi końcowe:
1) Interpretacja regulaminu przysługuje organizatorowi;
2) W sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyduje Dyrektor PCK,
3) Informacja o sposobie udostępniania w/w regulaminu uczestnikom zajęć
- w/w regulamin dostępny będzie w Powiatowym Centrum Kultury
w Strzelcach Opolskich w Dziale Promocji.
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