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REGULAMIN 

 WAKACYJNYCH WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH 2019 r. 

1. Organizatorem Wakacyjnych Warsztatów Artystycznych jest: Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna 

Gminy Słupsk, Głobino ul. Główna 65, 76-200 Słupsk.  

2. Wakacyjne Warsztaty Artystyczne w 2019 roku odbywają się w Centrum Kultury i Bibliotece 

Publicznej Gminy Słupsk, Głobino ul. Główna 65 oraz Lądowisku Kultury w Redzikowie (Redzikowo 20 

A).   

 3. Terminarz - I cykl Głobino: 05.08 - 09.08. 2019, II cykl Głobino 12.08 - 16.08. 2019,                                                       

I cykl Redzikowo 01.07 - 05.07. 2019, II cykl Redzikowo  22.07 - 26.07. 2019, III cykl Redzikowo                           

05.08 - 09.08.2019 r., IV cykl Redzikowo  19.08 - 23.08.2019 r.    

4. Regulamin dotyczy wszystkich uczestników zajęć. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do 

zapoznania się z niniejszym regulaminem i zapoznania z nim dziecka – uczestnika warsztatów. 

5. Uczestnikami warsztatów mogą być dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Minimalna ilość uczestników 

wynosi – 15 osób, a maksymalna – 20 osób. Przy mniejszej ilości zgłoszeń Organizator ma prawo do 

odwołania danego cyklu.  

6. Uczestnicy przebywają pod opieką opiekunów od godziny 09:00 do godziny 15:00. Rodzice/ 

opiekunowie prawni zobowiązani są do punktualnego odbierania dzieci z miejsca realizacji warsztatów.  

7. Uczestnicy warsztatów mają prawo do: spokojnego wypoczynku i uczestniczenia we wszystkich 

zajęciach, korzystania ze wszystkich atrakcji i pomocy dydaktycznych, które są niezbędne do realizacji 

programu zajęć oraz  wsparcia w sprawach osobistych ze strony wychowawców i instruktorów podczas 

warsztatów.  

8. Uczestnicy mają obowiązek: wykonywania poleceń opiekunów i instruktorów, przestrzegania 

ramowego harmonogramu dnia, szanowania mienia Organizatora, pomocy dydaktycznych, dbania 

o porządek w miejscu realizacji warsztatów i dobrą atmosferę w grupie rówieśniczej, niezwłocznego 

zgłaszania wszelkich dolegliwości zdrowotnych, problemów, nieprawidłowości oraz zagrożeń 

opiekunowi, przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.  
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9. Uczestnikom zabrania się: samowolnego opuszczania miejsca realizacji i oddalania się od grupy, 

niszczenia mebli, sprzętu sportowego, sprzętu audio-video i innego sprzętu za który ponosi 

odpowiedzialność Organizator w miejscu realizacji warsztatów oraz używania wulgarnych słów                            

i zwrotów.  

10. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie 

poleceń opiekunów i instruktorów, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, 

naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w zajęciach. 

 11. Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste (telefony, zabawki, tablety) zagubione przez 

uczestników w czasie warsztatów oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez 

innych uczestników. Organizator zaleca nie przynosić na warsztaty cennych urządzeń, np. telefonów 

komórkowych, odtwarzaczy muzyki itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach. 

 12. Za szkody wyrządzone przez uczestnika odpowiadają finansowo rodzice/opiekunowie prawni 

dziecka.  

13. Podczas pobytu dziecka na warsztatach Organizator zobowiązuje się: przeprowadzić zajęcia 

programowe zgodnie z przedstawioną ofertą, zapewnić II śniadanie, zapewnić profesjonalną opiekę 

kadry wychowawczej i instruktorskiej. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie programu zajęć.  

15. Organizator ustala cenę cyklu w wysokości od 50 do 100 zł. 

16. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania cyklu w przypadku zaistnienia 

okoliczności niezależnych od Organizatora, w tym z przyczyn stanowiących przypadki siły wyższej. 

W takim przypadku rodzic/opiekun prawny ma prawo do zwrotu całości wniesionych opłat, 

skorzystania z innych warsztatów na zasadach pierwszeństwa w przypadku odwołania zajęć przed 

jej/ich rozpoczęciem lub do zwrotu wniesionych opłat proporcjonalnie do niewykorzystanych dni 

turnusu w przypadku odwołania części turnusu.  

17. Rodzic/opiekun prawny zgłaszający uczestnika warsztatów wyraża zgodę na fotografowanie 

i filmowanie uczestnika w trakcie warsztatów i udostępnianie jego wizerunku przez Centrum Kultury 

i Bibliotekę Publiczną Gminy Słupsk wyłącznie dla celów promocyjnych dotyczących realizowanego 
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zadania zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(DzU z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.). 

18. Administratorem danych osobowych uczestników wypoczynku i ich opiekunów prawnych jest 

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy  Słupsk zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane nie są udostępniane innym podmiotom gospodarczym 

w celach marketingowych.  

 

 


