
REGULAMIN PRACOWNI KREATYWNEJ

w ramach projektu

LATO NA PODWÓRKU 2022

§ 1
Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin dotyczy zajęć realizowanych w ramach Pracowni Kreatywnej, organizowanych i

prowadzonych przez Organizatora na rzecz Uczestnika, zwanych dalej: Warsztatami. Przez

Organizatora rozumie się Fundację Ładne Historie, z siedzibą przy ul. Długiej 33, 58-100 Świdnica,

reprezentowany przez Annę Gerus. Uczestnikiem jest osoba uczestnicząca w warsztatach.

§ 2

Przedmiot regulaminu

1. Niniejszy regulamin reguluje stosunki powstałe w związku z warsztatami pomiędzy

Organizatorem, a Uczestnikiem/czką oraz jego/jej rodzicem/opiekunem prawnym.

2. Warsztaty “Pracownia Kreatywna” są organizowane w ramach projektu Lato na podwórku.

3. Za Uczestnika niepełnoletniego występuje i podejmuje decyzje opiekun.

4. Zapisanie na warsztaty jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.

5. Koordynatorką projektu jest Kalina Żaczek, kontakt: kalina.zaczek@ladnehistorie.pl.

§ 3

Organizacja zajęć

1. Organizator zapewnia autorski plan warsztatów dopasowany do tematyki zajęć oraz

indywidualnych predyspozycji uczestników.

2. Zajęcia odbywają się we wtorki, środy i czwartki w godzinach 16:00-18:30 w Centrum

Wspierania Inicjatyw w Rynku w Świdnicy.

3. Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku 5-12 lat.

4. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

5. Ilość miejsc w grupie jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń przesłanych

przez formularz elektroniczny.

6. W celu wzięcia udziału w zajęciach uczestnik/czka jest zobowiązany wypełnić formularz

zgłoszeniowy dostępny na profilu Organizatora na Facebooku.

7. Uczestnik/czka, aby wziąć udział w zajęciach zobowiązana jest przekazać prowadzącemu

podpisaną zgodę rodzica/opiekuna, według wzoru przesłanego przez Organizatora na adres



mailowy podany w zgłoszeniu.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów, godzin lub odwołania zajęć, o czym

każdorazowo poinformuje telefonicznie zapisanych uczestników/czki oraz zakomunikuje na

swoim profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/latonapodworku.

9. Organizator zapewnia materiały konieczne do przygotowania warsztatów, materiały

edukacyjne, salę przygotowaną zgodnie z tematem zajęć oraz opiekę prowadzącego.

10. Dopuszcza się by uczestnicy przynieśli na zajęcia, na prośbę instruktora, materiały typu

gazety, pudełka, butelki.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy (pieniądze, przedmioty wartościowe)

pozostawione przez uczestników w miejscu prowadzenia zajęć, oraz za rzeczy, które będą w

trakcie zajęć w ich posiadaniu.

12. Za ewentualne szkody/zniszczenia mienia Centrum Wspierania Inicjatyw lub Fundacji Ładne

Historie spowodowane przez uczestnika/czkę, odpowiedzialność oraz koszty ponosi

rodzic/opiekun prawny.

13. Zajęcia każdorazowo prowadzi dwóch animatorów/ki przy ewentualnym wsparciu

wolontariuszy.

14. Animator/ka nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika/czkę, która opuści miejsce zajęć

przed ich zakończeniem.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki, które mogą mieć miejsce

przed i po zakończeniu zajęć, jak również nie ponosi odpowiedzialności za Uczestników

pozostawionych bez opieki po zakończeniu zajęć.

§ 4
Prawa i obowiązki uczestnika/czki i rodzica/opiekuna

1. Uczestnik/czka ma prawo do:

1) bezpłatnego udziału w zajęciach prowadzonych w ramach Pracowni Kreatywnej;

2) bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych przez Organizatora w godzinach

działania Pracowni Kreatywnej;

3) życzliwego traktowania, poszanowania jego godności osobistej, przekonań

religijnych, pochodzenia i statusu materialnego, a także ochrony przed przemocą

fizyczną i psychiczną;

4) wyboru zajęć zgodnie ze swoimi zainteresowaniami (dobrowolność udziału);

5) rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień;

6) korzystania z materiałów dydaktycznych zgodnie z instrukcjami animatorów;

7) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań.

2. Dokonanie zgłoszenia Uczestnika na zajęcia w ramach Pracowni Kreatywnej jest

równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie jego wizerunku w materiałach o



charakterze informacyjnym, promocyjnym oraz na stronie internetowej www.ladnehistorie.pl

oraz na Facebooku i Instagramie Organizatora.

3. W drodze na zajęcia oraz w drodze powrotnej do domu, odpowiedzialność za uczestnika/czkę

spoczywa na rodzicu/opiekunie.

4. Obowiązkiem rodziców i/lub prawnych opiekunów jest odbieranie dziecka punktualnie lub

według indywidualnych ustaleń.

5. Uczestnik/czka jest zobowiązany uczestniczyć w zajęciach zgodnie z instrukcjami osoby

prowadzącej zajęcia, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, kultury osobistej i

poszanowaniem mienia (w tym m.in. niejeżdżenia na krzesłach, nie malowania po meblach,

nie skakania po kanapie, nie dotykania sprzętu nagłaśniającego).

6. Osoba prowadząca zajęcia ma prawo odmówić udziału w kolejnych zajęciach

uczestnikowi/czce, która nie przestrzega regulaminu.

7. Rodzic/opiekun ma obowiązek poinformować o stanie zdrowia dziecka i udzielić wszelkich

informacji o dziecku mogących mieć wpływ na jego/jej udział w zajęciach.

8. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia wstępu na zajęcia dziecku lub opiekunowi, u

którego widać symptomy choroby.

9. Organizator ani animatorzy nie biorą odpowiedzialności za wszelkie krzywdy wynikające z

niedostosowania się klienta lub uczestnika zajęć do Regulaminu oraz zasad wprowadzonych

na zajęciach przez instruktora.


