
 

 

REGULAMIN 
 
 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Niniejszy regulamin dotyczy autorskich zajęć plastycznych, organizowanych i prowadzonych przez 

Organizatora na rzecz Uczestnika, zwanych dalej: "Warsztatami". 
2. Przedmiotowe warsztaty są zajęciami pozalekcyjnymi odbywającymi się w roku szkolnym (w okresie: od 

września do czerwca) 
3. Warsztaty prowadzone są w maks. 6 osobowym grupach. 
4. Organizatorem warsztatów jest PRACOWNIA TWÓRCZA BĘ202, z siedzibą: Bęczyn 202, 34-113 

Paszkówka, NIP: 9222376762, REGON: 123026642, prowadzona przez Annę Kowal.  
5. Uczestnikiem jest osoba uczestnicząca w Warsztatach lub jednorazowych zajęciach plastycznych, 

zwanych „Zajęciami”.  
 

§ 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 / zajęcia indywidualne jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.  

 
§ 3 OBOWIĄZKI ORGANIZATORA 

1. Organizator zapewnia autorski program zajęć plastycznych prowadzonych w ramach warsztatów 
dopasowany do wieku oraz indywidualnych predyspozycji Uczestników. 

2. Organizator zapewnia opiekę prowadzących na terenie pomieszczeń pracowni w czasie trwania 
warsztatów. 

3. Organizator zapewnia podstawowe materiały plastyczne tj. kartki do rysowania (blok rysunkowy - zwykły 
formatu A3), ołówki, kredki, farby akrylowe i akwarelowe, jednorazowe fartuchy ochronne, sztalugi, a 
także umożliwia korzystanie ze sprzętu multimedialnego do celów graficznych. 

4. Organizator zobowiązuje się do należytego przechowywania prac Uczestników oraz zorganizowania 
corocznej wystawy, będącej jednocześnie przeglądem prac Uczestników. 

5. 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. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie i zabrudzenie ubrań oraz części ciała! Dlatego 
zaleca się przychodzenie na zajęcia w ubraniu roboczym. 

7. Organizator zastrzega sobie możliwość rozwiązania warsztatów w przypadku mniejszej ilości 
Uczestników niż dwie zgłoszone osoby w grupie. 

 
§ 4 TERMINY WARSZTATÓW 

1. Jednorazowe zajęcia w ramach warsztatów trwają 1,5 godziny. 
2. Warsztaty odbywają się raz w tygodniu od środy do piątku w godzinach:  

- 12.00 - 13.30 
- 14.00 - 15.30 
- 16.00 - 17.30 
- 18.00 - 19.30 
odpowiednio do ustalonego na początku września terminu. 

3. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość elastycznego dopasowania godzin warsztatów. 
 

§ 5 PRACE PLASTYCZNE 
1. Prace plastyczne stworzone na zajęciach stają się własnością Uczestnika z chwilą ich ukończenia, 

jednak pozostają do dyspozycji Organizatora na czas wystaw lub konkursów. 
2. Uczestnik udziela zgody na prezentację prac na corocznej wystawie, będącej jednocześnie przeglądem 

prac Uczestników. 
3. Dopuszcza się, aby prace wykonane w ramach warsztatów, robione były z myślą o konkursach 

szkolnych, świetlicowych itp., jednak powinny być bezwzględnie opisane nazwą pracowni w której 
powstały i nazwiskiem opiekuna artystycznego, pod kierunkiem którego praca powstała. 

4. Opiekun Uczestnika mają pełny dostęp do wglądu do prac Uczestnika, każdorazowo po zakończeniu 
zajęć wraz z omówieniem przez prowadzącego postępów Uczestnika.  

 
 



 

 

 
§ 6 OBOWIĄZKI UCZESTNIKA 

1. Uczestnik zobowiązany 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 kwestionariusz osobowy znajdujący się na stronie internetowej Organizatora.  

3. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w warsztatach jest podanie prawdziwych danych osobowych.  
4. Uczestnik i ich jego opiekunowie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych 

w kwestionariuszu Organizatorowi, dla celów realizacji usługi oraz wystawienia rachunku. Dane osobowe 
udostępnione Organizatorowi nie będą przekazywane osobom trzecim.  

5. Uczestniczenie w warsztatach jest równoznaczne ze zgodą na publikację zdjęć́ prac Uczestników oraz 
zdjęć́ Uczestników na stronie internetowej Organizatora, portalach społecznościowych oraz na forach 
internetowych i prasie, publikowanych w celach promocyjnych i reklamowych.  

6. Uczestnicy i ich opiekunowie wyrażają zgodę na udział w konkursach i udostępnienie w tym celu 
organizatorom konkursów danych osobowych. 

7. W przypadku pojedynczych  nieobecności zgłoszonych przynajmniej dzień wcześniej istnieje możliwość 
odpracowania nieobecności po wcześniejszym umówieniu  (w innej grupie). W przypadku nieobecności 
dłuższej niż 3 warsztaty będącej wynikiem poważnych zdarzeń losowych (przewlekła choroba, wypadek 
itp.) Uczestnik zostaje zwolniony z opłat za ten okres czasu po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu 
Organizatorowi warsztatów. 

8. Uczestnicy są zobowiązani do przyniesienia (po uprzednim poinformowaniu przez Organizatora) 
własnych materiałów nie zawartych w § 3 pkt. 3 

 
§ 7 BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW 

1. Dla bezpieczeństwa Uczestników niepełnoletnich, opiekunowie uprzejmie proszeni są o podanie w 
kwestionariuszu osobowym informacji dot. 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 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. Za Uczestnika niepełnoletniego odpowiada opiekun. 

6. Uczestnikom zabrania się: stawania na meblach jak np. krzesłach i stołach; wykonywania 
skomplikowanych I nieskomplikowanych ćwiczeń fizycznych mogących tworzyć zagrożenie zdrowia, a 
nawet życia; tworzenia układów choreograficznych oraz wszelkiej aktywności fizycznej będącej 
elementami sztuki cyrkowej w połączeniu z akrobatyką wyczynową. 

7. Uczestnikom zezwala się na śpiewanie solo lub w grupie; spontaniczne zajęcia z melorecytacji, 
inicjowane przez Uczestnika; deklamowanie wierszy w tym alternatywnej poezji islandzkiej ,a nawet 
modlitw niezależnie od wyznawanej religii. Nie tolerujemy rasizmu, dyskryminacji i kłamstwa. 

 
§ 8 OPŁATY 

1. Stała opłata miesięczna za uczestnictwo w warsztatach wynosi 150zł. 
2. Niezależnie od ilości zajęć przypadających na konkretny miesiąc opłata pozostaje niezmienna (średnia 

miesięczna ilość zajęć w ciągu roku szkolnego to 4 spotkania). 
3. Uczestnik obowiązany jest uiszczać opłaty za zajęcia w których zobowiązał się uczestniczyć – do 10 

dnia każdego miesiąca, płatne z góry.  
4. Za pierwsze zajęcia próbne Organizator nie pobiera opłaty. 
5. W przypadku nieobecności Uczestnika na Warsztatach, Organizator nie zwraca pieniędzy za 

niewykorzystaną usługę̨, ani tez nie proponuje kolejnego terminu. W przypadku nieobecności Uczestnika 
na Warsztatach, opłata ta nie będzie pomniejszana z powodu ewentualnej nieobecności uczestnika. 

6. W przypadku, gdy Uczestnik zrezygnował z kontynuowania zajęć po pierwszych zajęciach próbnych, od 
Uczestnika nie jest pobierana opłata. 

7. Istnieje również możliwość uczestniczenia w warsztatach w cyklu nieregularnym (Uczestnik zostanie 
dołączony do wybranej grupy, po ustaleniu terminu). Cena jednorazowych zajęć w tym przypadku 
wynosi 45 zł, płatne gotówką każdorazowo po zakończeniu zajęć.   

8. Istnieje również możliwość uczestniczenia w zajęciach indywidualnych. Cena zajęć trwających 2 
godziny, w tym przypadku wynosi 90 zł, płatne każdorazowo gotówką po zakończeniu zajęć.    



 

 

9. Za odwołane zajęcia z winy Organizatora, w następnym miesiącu opłata za zajęcia zostanie 
odpowiednio pomniejszona. 

 
§ 9 SPOSOBY PŁATNOŚCI 

1. Płatność może być dokonana gotówką lub przelewem. 
2. Przelewu dokonuje się na numer konta Organizatora: nr: 11 1020 1433 0000 1702 0126 2443 (Bank 

PKO BP).  
3. Na prośbę Organizatora Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć Organizatorowi potwierdzenie 

wykonania płatności. 
  

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin 

obowiązuje od czasu opublikowania jego aktualizacji na stronie internetowej pracowni.  
 


