REGULAMIN
„LATOBRANIE KULTURY – WARSZTATY ARTYSTYCZNE”
1. Regulamin warsztatów obowiązuje wszystkich uczestników.
2. Organizatorem „Latobrania kultury – warsztaty artystyczne” (zwane
dalej „warsztatami”) jest Szczeciński Inkubator Kultury z siedzibą przy al.
Wojska Polskiego 90 w Szczecinie;
3. Warsztaty dedykowane są dla uczniów klas 4 – 6 szkół podstawowych
(zwani dalej „uczestnicy warsztatów”) mieszkających w obrębie
Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – nie stosuje się wieku, jako
kryterium dostępu.
4. Grupa warsztatowa tworzona jest na podstawie zapisów, do
wyczerpania limitu miejsc, który ustalono na 15 uczestników
(dziewczynki i chłopcy).
5. Dokumentacja rekrutacyjna składa się z:
a. formularza zgłoszeniowego,
b. oświadczenia o zapoznaniu się z i akceptacji regulaminu wraz z
programem warsztatów,
c. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych oraz wykorzystanie wizerunku na potrzeby realizacji
warsztatów i sprawozdawczości.
6. Wysokość opłaty rekrutacyjnej ustala się na kwotę 250,00 PLN na
dziecko (tj. uczestnika warsztatów).
7. Wniesienie opłaty rekrutacyjnej dokonuje się osobiście w biurze
sekretariatu Szczecińskiego Inkubatora Kultury przy al. Wojska Polskiego
90 (I piętro) w momencie składania dokumentów rekrutacyjnych.
8. Uczestnicy warsztatów przebywają pod stałą opieką wychowawców
od godz. 9:00 do godz. 14:30 w dniach 21 – 25 sierpnia 2017 r.
9. Rodzice lub Opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczną drogę
dziecka od Szczecińskiego Inkubatora Kultury i z powrotem.
10. Dowóz i odbiór dziecka – uczestnika warsztatów odbywa się we
własnym zakresie i na własny koszt Rodziców/ Opiekunów.
11. Rodzicie / Opiekunowie mają obowiązek zgłoszenia dowiezienia i
odbioru dziecka z warsztatów w biurze sekretariatu Szczecińskiego
Inkubatora Kultury.
12. Istnieje możliwość odebrania dziecka wcześniej lub przyprowadzenia
później. Fakt ten należy ustalić z organizatorem warsztatów osobiście
lub
elektronicznie
za
pośrednictwem
poczty
e-mail:
biuro@inkubatorkultury.szczecin.pl
13. Dziecko może odebrać osoba upoważniona, legitymująca się
dokumentem tożsamości oraz pisemnym upoważnieniem od Rodzica/
Opiekuna. O takim fakcie Rodzic/ Opiekun informuje telefonicznie
(91 424 04 64) organizatora warsztatów.
14. Rezygnacja z części zajęć nie zwalnia z obowiązku wniesienia pełnej
opłaty za udział dziecka w warsztatach, ani nie uprawnia do ubierania
się o zwrot kosztów.
15. Uczestnicy warsztatów mają prawo do:
a. spokojnego wypoczynku;
b. uczestnictwa we wszystkich programowych zajęciach,
organizowanych podczas warsztatów;

16.
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c. korzystania
ze
wszystkich
materiałów
warsztatowych
niezbędnych do realizacji programu warsztatów;
d. uzyskania niezbędnej pomocy od opiekuna lub organizatora
warsztatów.
e. zabrania efektów pracy warsztatowej do domu;
f. otrzymania imiennego certyfikatu udziału w „Latobraniu kultury
– warsztaty artystyczne”, w dniu wieńczącym warsztaty;
Uczestnicy warsztatów mają obowiązek:
a. podporządkowania się poleceniom wychowawców
i instruktorów warsztatów;
b. przestrzegania ramowego harmonogramu dnia;
c. brania czynnego udziału w programowych warsztatach;
d. posiadania obuwia i stroju, który może być narażony na
zniszczenie w wyniku oddziaływania materiałów warsztatowych;
e. postępowania zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury i
etyki;
f. przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o dobrą
atmosferę w grupie;
g. szanowania rzeczy własnych i kolegów;
h. przestrzegania ogólnych zasad BHP i p.poż.;
i. natychmiastowego powiadomienia wychowawcy/ instruktora
warsztatów o zaistniałych problemach i wypadkach;
j. zapoznania się wraz z Rodzicami/ Opiekunami z programem
warsztatów i regulaminem warsztatów;
Za umyślne szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie
odpowiedzialni są Rodzice/ Opiekunowie;
Dzieci z objawami grypy lub przeziębienia nie będą dopuszczane do
uczestnictwa w warsztatach.
Zapisując się na warsztaty Rodzice/ Opiekunowie oświadczają, że
dziecko nie ma przeciwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w
zajęciach.
Za kontuzje, naruszenia zdrowia i życia własnego spowodowane przez
uczestnika na zajęciach odpowiada Rodzic/ Opiekun.
Samowolne oddalenie się dziecka od wychowawców/ instruktora
warsztatów, nie wykonywanie poleceń, jak również nieprzestrzeganie
regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą, a w ostateczności
wykluczeniem uczestnika z udziału w warsztatach artystycznych;
Opłata za udział dziecka w warsztatach, w przypadku karnego
wykluczenia uczestnika, nie będzie zwracana.
Organizatorzy warsztatów zobowiązują się do zapewnienia:
a. poczęstunku, w postaci jabłek, bananów, soków i wody w
przerwie między warsztatami;
b. wykwalifikowanej opieki instruktorskiej do zajęć warsztatowych;
c. realizacji zajęć zgodnych z programem warsztatów;
d. materiałów warsztatowych
e. natychmiastowego powiadomienia Rodziców/ Opiekunów
uczestnika warsztatów o zaistniałych wypadkach, urazach,
problemach wychowawczych;
f. infrastruktury do realizacji programu warsztatów z zachowaniem
ogólnych zasad BHP i p.poż.

24. Organizatorzy nie przewidują organizacji posiłków w trakcie trwania
warsztatów. Rodzice/ Opiekunowie są zobowiązani zapewnić dzieciom
drugie śniadanie w trakcie trwania warsztatów.
25. Organizatorzy nie odpowiadają materialnie za rzeczy wartościowe
przyniesione na zajęcia przez uczestników warsztatów.
26. Organizatorzy warsztatów zastrzegają sobie prawo do niewielkich
zmian w programie warsztatów podyktowanymi szczególnymi
okolicznościami, na które organizatorzy nie mają bezpośredniego
wpływu.
27. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania warsztatów, jeśli
grupa będzie liczyła mniej niż 7 osób. Informację taką przekazują
rodzicom zapisanych już dzieci najpóźniej w dniu 16 sierpnia 2017 r. tj.
środa przed rozpoczynającymi się warsztatami. W tej sytuacji cała
kwota zostaje w całości zwrócona.
28. Rodzic/ Opiekun uczestnika warsztatów wyraża zgodę na
przetwarzanie
danych osobowych
podanych
w
formularzu
zgłoszeniowym i oświadczeniach dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922).
29. Rodzic/ Opiekun uczestnika warsztatów wyraża zgodę na
wykorzystanie wizerunku dziecka w celach sprawozdawczych i
dokumentacji przebiegu warsztatów dla Urzędu Miasta Szczecin oraz
na stronie internetowej Szczecińskiego Inkubatora Kultury.
30. W przypadku nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie
mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
31. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania umowy i niniejszego
regulaminu przez Rodziców/ Opiekunów uczestnika warsztatów.

Załączniki do regulaminu:




załącznik nr 1. Program „Latobranie kultury – warsztaty artystyczne”
załącznik nr 2. Formularz zgłoszeniowy
załącznik nr 3. Oświadczenie Rodzica/ Opiekuna

