REGULAMIN 5-DNIOWYCH WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH
PODCZAS FERII 2018

INFORMACJE OGÓLNE
1. Regulamin 5-dniowych warsztatów w Sztukarni obowiązuje wszystkich uczestników
warsztatów, rodziców/opiekunów prawnych, instruktorów zajęć oraz wychowawców.
2. 5-dniowe warsztaty w Sztukarni trwają w okresie od 15 do 19 stycznia 2018 r. (I turnus)
oraz od 22 stycznia do 26 stycznia 2018 r. (II turnus)
3. Zajęcia odbywają się w turnusach od poniedziałku do piątku przez 5 dni roboczych w
godzinach od 8.30 do 17.30.
4. Uczestnikami warsztatów są dzieci w wieku 6-14 lat.
5. Miejscem prowadzenia zajęć jest Sztukarnia, ul. Odolańska 60, w Warszawie.
6. Organizatorem 5-dniowych warsztatów jest Sztukarnia Grażyna Tynel NIP: 54 226 464 83
REGON: 50697982; Odolańska 60 02-562 Warszawa
7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania danego turnusu ze względu na zbyt małą
liczbę zapisanych uczestników. W takim przypadku organizator zwróci całą kwotę wpłaconą
na rzecz warsztatów w ciągu 5 dni od daty odwołania turnusu.
8. Warunkiem udziału w warsztatach jest dostarczenie czytelnie wypełnionej i podpisanej
karty kwalifikacyjnej uczestnika oraz akceptacja niniejszego regulaminu.
PŁATNOŚCI

1. Odpłatność za uczestnictwo w pełnym turnusie we wszystkich warsztatach z
wyjątkiem warsztatów „Magia programowania” wynosi 690 złotych; 5% rabat
(opłata 655 zł) jest udzielany:
– przy zapisie każdego kolejnego dziecka na półkolonie
– przy zapisie na więcej niż jeden turnus
– osobom, których dzieci brały udział w Lecie/Feriach w Sztukarni

W przypadku zapisów na niepełny turnus opłata wynosi 160 zł za każdy dzień, z
zastrzeżeniem, że uczestnicy mogą dołączać na pojedyncze dni do grupy najpóźniej
we wtorek; pierwszeństwo zapisów mają turnusy całotygodniowe.
Odpłatność za turnus II „Magia programowania” wynosi 740 zł; 5% rabat (opłata 700
zł) jest udzielany:
– przy zapisie każdego kolejnego dziecka na półkolonie
– przy zapisie na więcej niż jeden turnus
– osobom, których dzieci brały udział w Lecie/Feriach w Sztukarni
4. Gwarancją rezerwacji miejsca jest wpłata zaliczki w wysokości 200 zł do dnia
02.01.2018 r. 3. Uregulowanie całej płatności za warsztaty powinno nastąpić nie
później niż 7 dni przed rozpoczęciem turnusu.
5. Płatności należy dokonać na konto bankowe:
Warsztatownia. Olga Dziekiewicz-Paściak mBank 09 1140 2004 0000 3202 7692 9671
6. W przypadku odbioru dzieci po godzinie 17.30 pobrana zostanie opłata w kwocie
40 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
7. W przypadku rezygnacji z warsztatów przed ich rozpoczęciem lub w trakcie trwania
turnusu i po uprzednim poinformowaniu o tym organizatora proponujemy zwrot
całej kwoty w postaci vouchera ważnego 1 rok na dowolne usługi z oferty Sztukarni.
Kwota liczona jest proporcjonalnie do niewykorzystanych pełnych dni.
8. Nie zwracamy pieniędzy w przypadku braku zgłoszenia nieobecności przed
rozpoczęciem zajęć.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

1. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem wychowawców, instruktorów według
poniższego harmonogramu:
8:30–9:00 – przekazywanie dzieci pod opiekę prowadzących, animacje w miejscu
zbiórki
9:00–10:30 – warsztaty twórcze cz. I/ wycieczka
10:30–11:30 – drugie śniadanie (przyniesione z domu), integracja
11:30–13:00 – warsztaty twórcze cz. II
13:00–13:45 – obiad
13:45–15:00 – warsztaty twórcze cz. III
15:00–15:30 – podwieczorek

15:30–16:30 – warsztaty twórcze, dokańczanie prac cz. IV
16:30–17:30 – gry i zabawy, odbiór dzieci
2. Podczas każdego dnia trwania 5-dniowych warsztatów uczestnicy mają zapewnione
posiłki – dwudaniowy obiad oraz podwieczorek. Drugie śniadanie zapewniają
rodzice/opiekunowie uczestników. Posiłki będą dostosowane do zgłoszonych przez
rodziców diet żywieniowych dzieci.
3. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników 5-dniowych
warsztatów w czasie zajęć oraz za zniszczenia rzeczy należących do uczestników,
a dokonanych przez innych uczestników.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, w sytuacjach gdy
program nie może być zrealizowany z przyczyn pogodowych lub innych niezależnych
od organizatora.
5. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW zgodnie z warunkami
ubezpieczenia firmy ubezpieczającej.
6. Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia
rodziców/opiekunów o zaistniałych wypadkach, urazach i problemach
wychowawczych.
WYCHOWAWCY/INSTRUKTORZY ZAJĘĆ

1. Mają obowiązek zapoznać się z kartami zgłoszeniowymi 5-dniowych warsztatów
i niniejszym regulaminem.
2. Mają obowiązek prowadzić dziennik zajęć i organizować zajęcia zgodnie
z rozkładem dnia.
3. Mają obowiązek sprawowania opieki nad uczestnikami w zakresie higieny, zdrowia,
wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych. Zapewnienia bezpieczeństwa
uczestnikom warsztatów. Poszanowania godności każdego uczestnika.
RODZICE
1. Są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie
z planem zajęć. Są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka od miejsca
zamieszkania do miejsca warsztatów i z powrotem.
2. W razie konieczności są zobowiązani napisać upoważnienie dla osób, które mogą
odbierać dziecko i załączyć upoważnienie do karty kwalifikacyjnej. W przypadku
samodzielnego przychodzenia uczestnika na miejsce warsztatów rodzice są

zobowiązani napisać stosowne oświadczenie i załączyć je do karty kwalifikacyjnej.
3. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez uczestnika mogą zostać
obciążeni kosztami naprawy wyrządzonej szkody.
UCZESTNICY

1. Mają prawo do spokojnego radosnego i bezpiecznego uczestniczenia we wszystkich
zajęciach i imprezach organizowanych podczas turnusu.
2. Mają prawo do wnoszenia próśb i skarg do wychowawców oraz uzyskania od nich
niezbędnej pomocy.
3. Mają obowiązek wykonywać polecenia kadry prowadzącej zajęcia, przestrzegać
regulaminu, zasad BHP i ppoż., a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie
dla życia i zdrowia innych, informować wychowawcę.
4. Mają obowiązek zgłaszać wychowawcy wyjście z placówki po zakończonych
zajęciach.
5. Uprasza się uczestników do zachowania szacunku do wychowawców, innych
uczestników i samego siebie.

…………………………………………………
miejscowość, data
prawnego

…………………………………………………
podpis rodzica/opiekuna

