
Regulamin cyklu warsztatów artystycznych  

 

Organizatorem zaj ęć jest Centrum Kultury „Zamek” we Wrocławiu, pl. 
Świętojański 1.  

Warsztaty odbywaj ą się w terminie 22-26. 01. 2018 roku.  

1. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach  jest akceptacja tego regulaminu oraz uregulowanie 
płatności. 

2. Informacje o prowadzonych warsztatach są dostępne na stronie internetowej Centrum Kultury 
„Zamek” www.zamek.wroclaw.pl  

3. Zapisy na warsztaty odbywają się poprzez Strefę Zajęć, na którą wejście znajduje się na 
stronie www.zamek.wroclaw.pl. 

4. Instruktorzy mają prawo do usunięcia z warsztatów uczestników, którzy nie mają  
uregulowanej płatności za warsztaty  lub naruszają zasady bezpieczeństwa oraz powszechnie 
przyjęte normy zachowania.  

5. Opłata za zajęcia wynosi 65,- zł za warsztat (jeden dzień). 
6. Możliwe jest również zakupienie karnetu na 5 warsztatów (ważny 5 dni roboczych) za 250,- zł  
7. Uczestnik uprawniony do korzystania ze zniżki Urban Card Premium jest zobowiązany do 

odbicia karty w punktach kasowych Centrum Kultury „Zamek” przed rozpoczęciem 
warsztatów.  

8. W przypadku rezygnacji z warsztatów Organizator zwraca 20 % opłaty. Zwrot następuje 
jedynie gdy rezygnacja wpłynie na adres fantastyka@zamek.wroclaw.pl przed rozpoczęciem 
zajęć w danym dniu.  

9. Każdy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu warsztatów, poszanowania 
mienia Centrum Kultury „Zamek” oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i kulturalnego 
zachowania.  

10. Podczas warsztatów uczestnik znajduje się pod opieką instruktora. Rodzic/opiekun uczestnika 
musi odebrać uczestnika lub złożyć oświadczenie o jego samodzielnym powrocie.  

11. Rodzicom/opiekunom i innym osobom postronnym nie wolno przebywać w Sali w czasie 
warsztatów bez zgody instruktora. 

12.  Rodzice/opiekunowie zapisując uczestników na warsztaty wyrażają zgodę na wykorzystanie 
wizerunku dziecka w materiałach promocyjnych Organizatora (materiały drukowane, internet, 
pliki elektroniczne np. prezentacje multimedialne). 

13. Prace manualne wykonane podczas warsztatów są własnością Organizatora. 
14. CK „Zamek” nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w sali w której 

odbywają się warsztaty i szatni. 
15. Uczestnik jest zobowiązany do wykonywania poleceń instruktorów dotyczących strojów, 

wykonywanych prac, zachowania i zasad bezpieczeństwa. 
16. Rodzic/opiekun ma obowiązek o powiadomieniu instruktorów o wszelkich kontuzjach i złym 

stanie zdrowia przed rozpoczęciem warsztatów. Uczestnik ma obowiązek poinformować 
Instruktorach niezwłocznie o kontuzjach powstałych w czasie warsztatów. 

17. Rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez uczestnika w 
mieniu Organizatora.  

18. Instruktor ponosi odpowiedzialność za uczestnika jedynie w czasie warsztatów. 
19. Wszelkie opinie i skargi należy kierować mailowo na adres projekt@zamek.wroclaw.pl 
20. O wszelkich sprawach nieujętych w tym regulaminie decyduje Dyrektor Centrum Kultury 

„Zamek”.  

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.    


