
REGULAMIN

 REGULAMIN
WARSZTATÓW ANIMACJI TWÓRCZEJ DLA MŁODZIEŻY

WATA 2 | PŁOCK 2019

1



§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin dotyczy autorskich warsztatów plastycznych, organizowanych i prowadzonych
przez Organizatora na rzecz Uczestnika, zwanych dalej: „warsztatami”.

2. Przez Organizatora rozumie się p.  Elizę Łabarzewską – realizatora projektu, beneficjenta grantu
Funduszu  Grantowego  dla  Płocka  oraz  Płocki  Ośrodek  Kultury  i  Sztuki  z  siedzibą  przy  ul.
Jakubowskiego 10, 09-402 Płock – partnera projektu.

3.  Uczestnikiem  jest  osoba  w wieku  od  12  do  16  lat,  uczestnicząca  w  warsztatach,  mieszkająca
w Płocku. 

4. Warsztaty są adresowane do 16 osób, które będą pracować w dwóch grupach. Ich podział nastąpi
na pierwszym spotkaniu 25 stycznia br. 

4. Zajęcia odbywają się w dniach 25 – 27 stycznia i 02 – 03 lutego 2019 r. w siedzibie Kina za Rogiem
w Płocku przy ul. Jakubowskiego 10 w Płocku.

5.  Deklaracje  uczestnictwa w warsztatach dostępne są  w formie plików na stronie  www.pokis.pl,
www.facebook.com/KinoZaRogiemPlock oraz w siedzibie POKiS przy ul. Tumskiej 9a w Płocku.

§ 2

PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Niniejszy regulamin reguluje stosunki powstałe w związku z warsztatami, pomiędzy Organizatorem,
a Uczestnikiem.

2. Za Uczestnika niepełnoletniego występuje i podejmuje decyzje opiekun.

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

§ 3

OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

1.  Organizator  zapewnia  autorski  plan  warsztatów  z  animacji  poklatkowej  w  dwóch  technikach:
plastelinowej i wycinankowej.

2.  Organizator  zapewnia  materiały  plastyczne,  materiały  edukacyjne,  przygotowaną  salę  zgodnie
z tematem zajęć oraz opiekę prowadzących.

3.  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.

§ 4
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OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

1.  Uczestnik  obowiązany  jest  do  przestrzegania  postanowień  regulaminu  oraz  stosowania  się  do
poleceń prowadzącego.

2. W celu zgłoszenia uczestnictwa w zajęciach przez Uczestnika,  Uczestnik lub Opiekun uczestnika
wypełnia  deklarację  uczestnictwa  znajdujący  się  na  stronie  pokis.pl  i  fanpage’u
www.facebook.com/KinoZaRogiemPlock 

3. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w warsztatach jest podanie prawdziwych danych osobowych.

4. Uczestnik obowiązany jest do uczestniczenia we wszystkich zajęciach zgodnie z przedstawionym
przez Organizatora harmonogramem. Uczestnicy, którzy brali udział w poprzedniej edycji warsztatów
mogą  po  wcześniejszym  uzgodnieniu  uczestniczyć  w  jednym  cyklu  (plastelina  lub  wycinanka),
ustępując miejsca nowym zainteresowanym.

5.  Uczestnik  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  swoich  danych  osobowych,  podanych  w  deklaracji
zgłoszeniowej, dla celów prowadzenia warsztatów.

6.  W  przypadku  zdarzeń  losowych,  rodzic  jest  zobowiązany  do  powiadomienia  organizatora
o nieobecności uczestnika. 

§ 5

PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ

1.  Uczestnik  nie  musi  przynosić  żadnych własnych materiałów plastycznych,  proszony jest  o  strój
przystosowany do zajęć plastycznych, który może ulec zabrudzeniu.

2. Zajęcia rozpoczynają się punktualnie, sala dla uczestników jest dostępna i  otwarta na 10 minut
przed zajęciami i pozwala na przygotowanie uczestnika do zajęć.

§ 6

BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW

1. Dla bezpieczeństwa uczestników niepełnoletnich, opiekunowie uprzejmie proszeni są o podanie
osób uprawnionych do odbioru uczestnika  z  warsztatów, ich  danych personalnych oraz  numerów
telefonu.

2.  Istnieje  możliwość  samodzielnego opuszczenia  miejsca  zajęć  przez  Uczestnika  niepełnoletniego
jedynie za pisemną zgodą opiekuna lub za każdorazowym kontaktem telefonicznym.

3. Opiekunowie uprzejmie proszeni są również o udzielenie informacji o stanie zdrowia Uczestnika,
w razie potrzeby również informacji co do przyjmowanych lekach, uczuleniach i innych stosownych
zagrożeniach.

4.  Uczestnik  niepełnoletni  nie  może opuszczać  terenu Warsztatów w trakcie  trwania  Warsztatów,
chyba, że zajęcia prowadzone są w plenerze pod opieką prowadzącego, w takim wypadku uczestnik
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nie  może  oddalać  się  od  prowadzącego  i  obowiązany  jest  po  zakończeniu  zajęć  udać  się
z prowadzącym do siedziby Organizatora albo umówionego, przez Opiekuna z prowadzącym, miejsca.

5.  Uczestnik  odpowiada  za  szkody  wyrządzone  Organizatorowi,  które  nastąpiły  w  wyniku
niewłaściwego zachowania uczestnika. 

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Organizator  jest  uprawniony  do  zmiany  postanowień  niniejszego  Regulaminu.  Zmieniony
Regulamin  obowiązuje  od  czasu  opublikowania  go  równocześnie  na  stronie  internetowej,  w  sali
warsztatów i powiadomieniu uczestników.

2.  Nabór  trwa  od  8  stycznia  2019  do  wyczerpania.  Decyduje  kolejność  zgłoszeń.   Deklaracje
uczestnictwa należy składać  do sekretariatu Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki, ul. Jakubowskiego 10
w Płocku. O zakwalifikowaniu się do warsztatów uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową. 
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