REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZTATÓW
„Ferie zimowe w PCK”
1. „Ferie zimowe w PCK” to wydarzenie skierowane do dzieci, podczas, którego mogą
rozwinąć swoje zdolności plastyczne, artystyczne oraz ruchowe. Udział w warsztatach
umożliwia rozwój cech interpersonalnych, zdolności komunikowania się z rówieśnikami,
umiejętności współdziałania w grupie, wykonywania zadań i poleceń oraz sprawnego
rozwiązywania problemów.
2. Organizatorem warsztatów jest Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich przy
ul. Dworcowej 23, 47-100 Strzelce Opolskie (zwane dalej „PCK”).
3. Miejscem realizacji warsztatów jest Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich
przy ul. Dworcowej 23.
4. Termin realizacji:
• 31.01.2022 r.- KRAV MAGA – warsztaty samoobrony dla dzieci- instruktor:
Łukasz Kocieniewski;
• 1.02.2022 r. – Warsztaty „ Instrumenty perkusyjne świata”- instruktor: Adam
Mościcki;
• 2.02.2022 r. – Quizy i zabawy – instruktor Maja Szponarska;
• 3.02.2022 r. – Zimowy turniej polarny – spotkanie z Klaudią Jadwiszczyk – „Dzika
Droga”;
• 4.02.2022 r. – Mroźne pejzaże – warsztaty plastyczne – instruktor: Maja
Szponarska.
5. Godziny warsztatów: 10:00-12:00.
6. Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do przyprowadzenia dziecka do
Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich, a także do odebrania dziecka
o wyznaczonej godzinie zakończenia warsztatów.
7. Uczestnikami warsztatów są dzieci w przedziale wiekowym 7-12 lat z terenu powiatu
strzeleckiego.
8. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania aktualnych zaleceń GIS, Ministerstwa
Rozwoju i MKDNiS w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych podczas trwania
epidemii wirusa SARS-CoV-2.
9. W wydarzeniu mogą brać udział tylko osoby bez jakichkolwiek objawów
chorobowych wskazujących na infekcję.
10. Uczestnicy wydarzenia 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.
11. 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.
12. 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.
13. Udział w warsztatach oznacza bezwzględną akceptację regulaminu organizatorów.
Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników warsztatów, rodziców i opiekunów oraz
pracowników PCK i instruktorów prowadzących warsztaty. Podczas warsztatów
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 warsztatów, bądź będą
stanowiły zagrożenie dla współuczestników, zostają wykluczone z warsztatów, o czym
niezwłocznie poinformowany zostaje rodzic lub opiekun prawny. W wyżej wymienionym
przypadku nie przysługuje zwrot kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa
w warsztatach.
14. Odpłatność uczestników warsztatów wynosi: 25 zł/dzień.
15. Jako zgłoszenie udziału należy złożyć Kartkę zgłoszeniową oraz Załącznik nr 1 ,
podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka uczestniczącego w warsztatach.
Zgłoszenia można także dokonać wypełniając formularz, dostępny na stronie
www.centrum-kultury.eu.
16. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników warsztatów w czasie
ich trwania oraz za zniszczenia rzeczy należących do uczestników,
a dokonanych przez innych uczestników. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych
przez uczestnika warsztatów jego rodzice/opiekunowie mogą zostać obciążeni kosztami
naprawy wyrządzonej szkody.
17. 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.
18. Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia rodziców/opiekunów
o zaistniałych wypadkach, urazach i problemach wychowawczych.
19. Uczestnicy warsztatów mogą przebywać w miejscach wyznaczonych przez organizatora.
20. 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.
18.Uwagi końcowe:
-Interpretacja regulaminu przysługuje Organizatorowi;
- 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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