
 
 

 
 

Regulamin 
WAKACYJNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE 

 
1. Organizatorem warsztatów jest Centrum Kultury w Siechnicach ( zwane dalej Organizatorem) z siedzibą ul. Fabryczna 15, 

55-011 Siechnice, www.kultura-siechnice.pl. 
2. Warsztaty odbywają się w trzech placówkach Organizatora: Klub Relaks w Siechnicach, Klub Tęcza w Świętej Katarzynie 

oraz Klub Słońce w Radwanicach. 
3. Każda placówka prowadzi warsztaty na podstawie oferty wakacyjnej. (oferta z opisem jest do pobrania na www.kultura-

siechnice.pl , w zakładce KLUBY). 
4. Organizator warsztatów zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie oraz do odwołania warsztatów, bez 

podania przyczyny, co nie będzie podstawą żadnych roszczeń względem CK w Siechnicach. Organizator jest zobowiązany 
do poinformowania Uczestnika o wniesionych zmianach osobiście drogą telefoniczną lub mailową.  

5. Organizator pobiera przedpłatę (wniesiona na 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów) lub pełną odpłatność za warsztaty  
( w wysokości określonej przez daną placówkę), która podlega zwrotowi tylko w przypadku odwołania warsztatów przez 
Organizatora. W innym wypadku istnieje możliwość znalezienia zastępstwa przez rodzica/opiekuna dziecka zapisanego 
lub dobrania dziecka z listy rezerwowej placówki (o ile taka powstanie). 

6. Warsztaty prowadzą instruktorzy, odpowiednio wykwalifikowani i przygotowani do pracy z dziećmi. 
7. W warsztatach mogą wziąć udział dzieci urodzone pomiędzy 01.01.2010 a 31.12.2015. 
8. Podczas odbioru dziecka, osoba upoważniona powinna mieć ze sobą dokument upoważniający (dokument ten powinien 

zawierać PESEL osoby upoważnionej oraz podpis rodzica/ prawnego opiekuna) oraz dokument tożsamości, pozwalający 
stwierdzić zgodność. 

9. Uczestnik przynosi ze sobą obuwie zmienne oraz wygodny, odpowiedni strój umożliwiający swobodną zabawę w klubie, 
w plenerze i na wycieczkach. 

10. Uczestnicy nie przynoszą ze sobą na zajęcia telefonów komórkowych, urządzeń elektronicznych ani innych cennych 
przedmiotów. Za rzeczy przyniesione przez dzieci Organizator nie odpowiada. 

11. W świetle przepisów (art. 43 ust.1 ustawy Prawo o ruchu drogowym) zgodę na samodzielny powrót mają jedynie dzieci, 
które ukończyły 7 lat. Samodzielne powroty dzieci do domu odbywają się tylko za pisemnym oświadczeniem rodzica 
(należy umieścić je na karcie zgłoszenia). Jeżeli dzieci odbierać będzie ktoś inny niż rodzic (babcia, dziadek itp.), należy 
wyraźnie zaznaczyć to na karcie zgłoszenia. Podczas odbioru, osoba upoważniona powinna mieć ze sobą dokument upo-
ważniający (dokument ten powinien zawierać pesel osoby upoważnionej oraz podpis rodzica/ prawnego opiekuna) oraz 
dokument tożsamości, pozwalający stwierdzić zgodność. 

12. Organizator na czas trwania warsztatów nie zapewnia Uczestnikowi posiłków. Dopuszczalne jest konsumowanie własnych 
produktów spożywczych, w czasie przerw między warsztatami. (bez częstowania innych) po uprzednim umyciu i dezyn-
fekcji rąk. 

13. Pracownicy klubów komunikują się z rodzicami/opiekunami drogą telefoniczną i mailową, oba  
sposoby komunikacji są wiążące dla obu stron. Oba kanały komunikacji służą przekazywaniu informacji bieżących, a także 
dotyczących wydarzeń. np. pokaz dla rodziców, wyjazd na wycieczkę i inne. 

14. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu  i stosowania się do wskazówek i poleceń Organizatora / In-
struktora warsztatów. W przypadku zakłócenia ładu i porządku przez Uczestnika warsztatów Organizator ma prawo od-
mówić mu dalszego w nim udziału, bez zwrotu wpłaconej kwoty. 

15. Organizator informuje, iż podczas trwania warsztatów będzie wykonywana dokumentacja zdjęciowa i filmowa, na po-
trzeby i do użytku CK w celach promocji, fotorelacji z warsztatów itp. 

16. Za warsztaty płatności należy dokonać bezpośrednio w danym klubie lub przelewem na konto: Centrum Kultury w Siech-
nicach, nr 16 9584 1092 2010 1000 0505 0010, tytułem: nazwa klubu, miejscowość, nazwa warsztatu, data warsztatu, 
imię i nazwisko dziecka. Warunkiem udziału dziecka w warsztacie jest okazanie przed warsztatem potwierdzenia doko-
nania przelewu. 

17. Opiekunowie zapisując dziecko na zajęcia, zapoznali się i akceptują Regulamin warsztatów oraz zapoznali się i akceptują 
procedury obowiązujące w placówkach CK. Opiekunowie wypełniają Kartę zgłoszenia, podpisują odpowiednie zgody i 
stosowne oświadczenia. 


