REGULAMIN
warsztatów florystycznych, organizowanych w Powiatowym Centrum Kultury
w Strzelcach Opolskich
1. Warsztaty florystyczne to zajęcia podczas których uczestnicy mogą rozwinąć swoje
zdolności artystyczne. Warsztaty te ponadto stwarzają warunki do odkrycia własnego
twórczego potencjału.
2. Warsztaty florystyczne organizowane są przez Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach
Opolskich przy ul. Dworcowej 23, 47-100 Strzelce Opolskie.
3. Miejscem realizacji przedsięwzięcia jest Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach
Opolskich przy ul. Dworcowej 23, 47-100 Strzelce Opolskie.
4. Warsztaty odbędą się w dniach:
• 6 listopada 2021 r. (sobota) w godzinach 13:00 – 15:00;
• 27 listopada 2021 r. (sobota) w godzinach 10:00-12:00;
• 11 grudnia 2021 r. (sobota) w godzinach 10:00-12:00.
5. Warsztaty skierowane są dla osób w wieku od 16 roku życia.
6. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania aktualnych zaleceń GIS, Ministerstwa
Rozwoju i MKDNiS w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych podczas trwania
epidemii wirusa SARS-CoV-2.
7. W wydarzeniu mogą brać udział tylko osoby bez jakichkolwiek objawów chorobowych
wskazujących na infekcję.
8. Uczestnicy wydarz mają obowiązek zakrywania nosa i ust podczas pobytu na terenie
PCK za pomocą maseczki. Uczestnicy wydarzenia mają obowiązek zachowania
dystansu społecznego, wynoszącego nie mniej niż 1,5 m od innych osób, z wyłączeniem
osób wspólnie gospodarujących lub opiekujących się dziećmi czy osobami
niepełnosprawnymi.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wydarzenia a w uzasadnionym
przypadku do jego odwołania lub przerwania, w przypadku:
• wystąpienia okoliczności siły wyższej bądź zaistnienia sytuacji losowych i wyjątkowych
będących poza kontrolą Organizatora;
• wystąpienia nowych okoliczności, związanych z ogłoszonym i trwającym na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii wirusa SARS-CoV-2, które to okoliczności
uniemożliwią lub znacznie utrudnią realizację wydarzenia.
10. Uczestnicy warsztatów zobowiązani są do zdezynfekowania rąk bezpośrednio po wejściu do
budynku Powiatowego Centrum Kultury. Środki do dezynfekcji zapewnia Organizator.
11. Udział w warsztatach florystycznych jest płatny. Koszt udziału w pojedynczych warsztatach
(1 spotkanie) to 20,00 zł od osoby.
12. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach florystycznych jest złożenie przez uczestnika
podpisanych dokumentów, tj.: Zgody na przetwarzanie danych osobowych i udostępnienie
wizerunku (Załącznik nr 1) oraz Oświadczenia o stanie zdrowia i braku kontaktu z osobami
przebywającymi na kwarantannie bądź zarażonym COVID-19 – (załącznik nr 2 i 3).
13. Udział w warsztatach oznacza bezwzględną akceptację regulaminu organizatora. Regulamin
obowiązuje wszystkich uczestników wydarzenia, pracowników PCK i osoby prowadzące.

Podczas warsztatów uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i
zachowania zgodnie ze wskazówkami osób prowadzących.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w budynku.
15. Szatnia w budynku PCK jest zamknięta.
16. Za szkody wyrządzone przez uczestnika warsztatów na terenie PCK odpowiada on sam bądź
rodzice lub prawni opiekunowie.
17. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany będą przekazywane za pomocą
strony internetowej PCK lub profilu Facebook.
18. 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 warsztatów w/w regulamin dostępny będzie w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach
Opolskich w Dziale Promocji.
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