
 

Warsztaty plastyczne 
BOMBKA W CKA 
 
REGULAMIN 
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. 
Niniejszy regulamin dotyczy autorskich 
warsztatów plastycznych organizowanych przez 
Organizatora na rzecz Uczestnika, zwanych 
dalej: „Warsztatami plastycznymi - Bombka             
w CKA”. 
2. 
Przez Organizatora rozumie się Kozienicki Dom 
Kultury im. Bogusława Klimczuka, z siedzibą 
przy ul. Warszawskiej 29, 26-900 Kozienice. 
3. 
Organizator powierza prowadzenie Warsztatów 
Prowadzącym. Przez Prowadzących rozumie 
się instruktorów Kozienickiego Domu Kultury 
im. Bogusława Klimczuka. 
4. 
Uczestnikiem warsztatów jest uczeń  zgłoszony 
przez  Publiczną Szkołę Podstawową z Gminy 
Kozienice. 

 
PRZEDMIOT REGULAMINU 

1. 
Publiczna Szkoła Podstawowa decyduje i wyznacza czworo uczniów  

uczestniczących w warsztatach wraz z opiekunem. Wypełnioną poprawnie kartę zgłoszenia należy 
wysłać na adres e-mail: agnieszka.bienkowska@dkkozienice.pl lub dostarczyć osobiście                                 

do punktu informacji w Centrum Kulturalno Artystycznym, ul. Warszawska 29 - do dnia 28.11.2017. 
2. 

Zapisanie na Warsztaty jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. 
3. 

Warsztaty odbywają się w Centrum Kulturalno-Artystycznym (CKA),  
ul. Warszawska 29, 26 - 900 Kozienice. 

4.  
Warsztaty odbędą się w dniu 11 grudnia 2017 r. w godz. 14.00 - 16.30. 

 
OBOWIĄZKI ORGANIZATORA 

1. 
Organizator zapewnia autorski plan Warsztatów dopasowany do tematyki zajęć. 

2. 
Organizator zapewnia materiały plastyczne, przygotowane miejsce warsztatowe 

zgodnie z tematem zajęć. 
  

http://premiumconcierge.pl/wp-content/uploads/2015/01/Regulamin_zajec_plastycznych.pdf#page=1
http://premiumconcierge.pl/wp-content/uploads/2015/01/Regulamin_zajec_plastycznych.pdf#page=1
mailto:agnieszka.zarlak@dkkozienice.pl


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. 

 
PRACE PLASTYCZNE 

1. 
Prace plastyczne stworzone na zajęciach stają się własnością  

Uczestnika z chwilą ich ukończenia, które zabiera ze sobą. 
 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA 
1. 

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

2. 
W celu zgłoszenia uczestnictwa w zajęciach przez Publiczną Szkołę Podstawową opiekun uczestnika 

wypełnia kartę zgłoszenia, zawierającą dane niezbędne do prawidłowego 
przeprowadzenia zajęć przez Organizatora. 

3. 
Warunkiem koniecznym uczestnictwa w Warsztatach jest podanie prawdziwych danych 

osobowych w karcie zgłoszenia. 
4. 

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych  
w karcie zgłoszenia Organizatorowi, dla celów prowadzenia Warsztatów. 

 
PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ 

1. 
Uczestnik nie musi przynosić żadnych własnych materiałów plastycznych, proszony  

jest o strój przystosowany do zajęć plastycznych, który może ulec zabrudzeniu. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zabrudzenia na ubraniu dzieci. 

 
BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW 

1. 
Za bezpieczeństwo uczestnika odpowiada opiekun wyznaczony przez szkołę,  

który przyprowadza i odprowadza uczestnika na zajęcia warsztatowe. 
2. 

Uczestnik nie może opuszczać CKA w trakcie trwania Warsztatów. 
3. 

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

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. 
Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. 

 
 


