REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZTATÓW
„Kino i kręgle dla dzieci 7-12 lat”

1. „Kino i kręgle dla dzieci 7-12 lat” to wydarzenie skierowane do dzieci, podczas, których
uczestnicy mogą rozwinąć swoją sprawność ruchową,. Udział w wydarzeniu 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 oraz kręgielnia w Centrum Browar w Strzelcach Opolskich.
4. Termin realizacji:
• 16.08.2022
• Godziny warsztatów: 10:00 - 15:00.
5. 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.
6. Udział w warsztatach oznacza bezwzględną akceptację regulaminu organizatorów. Regulamin
obowiązuje wszystkich uczestników warsztatów, rodziców i opiekunów oraz pracowników PCK
i animatorów 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.
7. Odpłatność uczestników warsztatów: 40 zł od osoby.
8. Karta zgłoszeniowa oraz Załącznik nr 1 do karty to dokument potwierdzający zgłoszenie dziecka
na warsztaty.
9. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania aktualnych zaleceń GIS, Ministerstwa
Rozwoju i MKDN w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych podczas trwania stanu
zagrożenia epidemicznego.
10. W wydarzeniu mogą brać udział tylko osoby bez jakichkolwiek objawów chorobowych
wskazujących na infekcję.
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 zagrożenia epidemicznego, 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. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników warsztatów w czasie ich
trwania oraz za zniszczenia rzeczy należących do uczestników, a dokonanych przez innych
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uczestników. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez uczestnika warsztatów jego
rodzice/opiekunowie mogą zostać obciążeni kosztami naprawy wyrządzonej szkody.
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.
Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia rodziców/opiekunów
o zaistniałych wypadkach, urazach i problemach wychowawczych.
Uczestnicy warsztatów mogą przebywać w miejscach wyznaczonych przez organizatora.
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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