
REGULAMIN 
otwartych wakacyjnych warsztatów artystycznych „Lato w Jaworzu 2022” 

Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki prowadzenia oraz uczestnictwa
w otwartych wakacyjnych warsztatach artystycznych „Lato w Jaworzu 2022”
Przed przystąpieniem Uczestnika do warsztatów rodzic/opiekun prawny powinien zapoznać
się z postanowieniami Regulaminu. 

Postanowienia ogólne
1. Uczestnikami Letnich Warsztatów Artystycznych organizowanych przez Ośrodek Promocji

Gminy Jaworze mogą być: 
a/ dzieci ze szkół podstawowych z klas I - V,
b/dzieci  pracowników  OPGJ  oraz  instruktorów  i  opiekunów  prowadzących  warsztaty  

z odpłatnością 125 zł - stanowiącą 50% pełnej kwoty 250 zł.
Dzieci  korzystają  z  zajęć  i  opieki  instruktorów  podczas  warsztatów  organizowanych  od
poniedziałku  do  piątku  w  trzech  dwugodzinnych  cyklach  warsztatowych:  plastycznych,
przyrodniczych i muzycznych. 
2. Warsztaty będą prowadzone w salach lekcyjnych budynku przy ul. Szkolnej 97 (I piętro).
3. Na warsztaty będą przyjmowani wyłącznie uczestnicy zdrowi, bez jakichkolwiek objawów

chorobowych (wskazujących na chorobę zakaźną, przeziębienie, kaszel, katar, gorączka,
itp.).

4. W związku z koniecznością szybkiego kontaktowania się,  rodzice i  opiekunowie zostają
zobowiązani  do  podania  aktualnych  numerów  telefonów,  adresów  zamieszkania  oraz
pozostawania w kontakcie z Ośrodkiem Promocji Gminy Jaworze.

5. Uczestnicy warsztatów zobowiązani są do stosowania się do poleceń instruktorów oraz
kulturalnego zachowania wobec osób dorosłych i innych dzieci – jesteśmy sobie życzliwi.
Uczestnicy przestrzegają zasad higieny – częste mycie rąk, unikanie dotykania okolic oczu,
nosa i ust.

6. Podczas warsztatów dziecku nie wolno oddalać się od grupy bez wyraźnego zezwolenia
instruktora i samowolnie opuszczać sali, w której odbywają się zajęcia. Wyjście do toalety
odbywa się po uzyskaniu zgody instruktora.

7. Dzieci uczestniczące w warsztatach są zobowiązane do szanowania urządzeń i sprzętów w
salach, w których przebywają zgodnie z programem warsztatów oraz dbania o porządek i
czystość w budynku i w sali. 

8. Za skutki i szkody osobiste i materialne powstałe z winy uczestnika warsztatów całkowitą
odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie.

9. Dzieci  zobowiązane  są  do  przestrzegania  zasad  bezpieczeństwa  indywidualnego  
i zbiorowego w budynku i poza nim, zasad higieny oraz przepisów przeciwpożarowych,
zachowując  ostrożność  w salach  i  na  schodach oraz  wszędzie  tam,  gdzie  może  grozić
potencjalne niebezpieczeństwo.

10. Instruktorzy mają obowiązek przypomnienia tych zasad dzieciom na początku każdych
zajęć.

11.Dzieci  nie  przynoszą  do  placówki  żadnych swoich  rzeczy  (przyborów  plastycznych,
zabawek, książek itp.).

12. Instruktorzy nie mogą podawać uczestnikom warsztatów żadnych leków.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste i wartościowe uczestnika

warsztatów (telefony komórkowe, sprzęt audio, gotówka, dokumenty itp.)
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14. Na warsztaty nie wolno przynosić przedmiotów mogących zagrażać bezpieczeństwu tj.
scyzoryków,  noży,  nożyczek,  zapalniczek itp.  oraz  dopuszczać  się  działań zagrażających
zdrowiu i mieniu własnemu czy innych uczestników.

15. Podczas  warsztatów  zabrania  się  z  korzystania  z  telefonów  komórkowych.  
W  wyjątkowych  sytuacjach  zgody  na  skorzystanie  z  telefonu  może  udzielić  instruktor
prowadzący warsztaty, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby przez dziecko.

16. Dzieci są zobowiązane do poinformowania instruktora o każdej sytuacji problemowej:
złe samopoczucie, konflikt koleżeński, itp.

17. Dziecko nie uczestniczy w warsztatach w przypadku infekcji, choroby zakaźnej lub innych
mogących mieć wpływ na pozostałych uczestników.

18. W  przypadku  odbioru  dziecka  przez  osoby  inne  niż  rodzic/opiekun  wymagane  jest
upoważnienie dla osoby odbierającej podpisane przez rodzica/opiekuna. 

19. Instruktorzy  mogą  stosować  wobec  uczestników  warsztatów  pochwały  za  wzorowe
zachowanie oraz upomnienia za zachowania niewłaściwe.

20. W  przypadku  notorycznego  naruszania  dyscypliny  przez  dziecko  tj.:  zachowań
agresywnych  lub  wulgarnych,  na  wniosek  instruktorów  i  po  rozmowie  
z  rodzicami/opiekunami  dyrektor  Ośrodka  Gminy  Jaworze  może  wykluczyć  dziecko  
z udziału w warsztatach.

Przetwarzanie danych osobowych
Informujemy  także,  że  podczas  otwartych  wakacyjnych  warsztatów  artystycznych  „Lato  
w  Jaworzu  2022”  będzie  prowadzona  rejestracja  fotograficzna  i  filmowa  wydarzenia
wyłącznie  w celach  dokumentacyjnych  i  promocyjnych Ośrodka Promocji  Gminy  Jaworze
zgodnie z art. 81 ust 2 pkt. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019
poz.  1231  z  póżn.  zm.).  Ośrodek  Promocji  Gminy  Jaworze  zapewnia,  że  wizerunek
uczestników  zajęć  nie  będzie  wykorzystywany  przez  niego  w  celach  zarobkowych,  
a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek
roszczenia,  w  szczególności  prawo  do  wynagrodzenia.  Zdjęcia,  filmy  z  wydarzenia
przetwarzające wizerunek uczestników mogą być publikowane na stronie internetowej, w
publikacjach  oraz  na  profilach  społecznościowych Organizatora.  W przypadku wizerunku,
niestanowiącego szczegółu całości (zgodnie z art. 81 ust 2 pkt. 2) będzie on przetwarzany
wyłącznie w oparciu o wyrażoną zgodę.

Warunki uczestnictwa w zajęciach
1. Otwarte wakacyjne warsztaty artystyczne „Lato w Jaworzu 2022” prowadzone są w dwóch
terminach: 

 od 04.07.2022 do 08.07.2022
 od 11.07.2022 do 15.07.2022

2. Zapisy Uczestników trwają od 01.06. – 15.06.2022 r. lub do osiągnięcia limitu 30 miejsc. 
Pierwszeństwo w zapisach mają dzieci zamieszkałe w Jaworzu.

3. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest: 
 zapoznanie się z: 

 Regulaminem otwartych wakacyjnych warsztatów artystycznych „Lato w Jaworzu
2022”

 Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych 
 zapisanie dziecka – telefonicznie (33 488 31 16),
 złożenie w terminie do dnia 22 czerwca br.: 
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 wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia,
 uiszczenie opłaty w wysokości 250 zł za 1 tydzień warsztatów,
 przesłanie potwierdzenia dokonanej wpłaty.

4. Nie  uiszczenie  opłaty  za  zajęcia  w  wyznaczonym  terminie  oraz  brak  dostarczonych
dokumentów skutkuje skreśleniem z listy uczestników warsztatów.

Odwoływanie zajęć
Ośrodek Promocji Gminy Jaworze zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów, zmian
programu  lub  wprowadzenia  procedur  bezpieczeństwa  na  podstawie  wytycznych
dotyczących  rozprzestrzeniania  się  pandemii  związanej  z  SARS  COVID-19.  
w przypadku odwołaniu warsztatów uczestnicy będą informowani: telefonicznie lub SMS-
em.

Płatność za zajęcia
1.  Wniesienie  opłaty  za  uczestnictwo  w  warsztatach  jest  jednoznaczne  z  akceptacją
niniejszego Regulaminu.
2. Płatność za warsztaty preferowana jest w formie przelewu bankowego na konto Ośrodka
Promocji  Gminy  Jaworze  nr  73  8117  0003  0013  4503  2000  0010 w  terminie  do  dnia
22.06.2022 r.
3.  W  tytule  płatności  należy  podać:  imię  i  nazwisko  dziecka,  termin  uczestnictwa  
w warsztatach z dopiskiem „Lato w Jaworzu 2022”. 
4.  W  celu  uzyskania  zwrotu  opłaty  za  otwarte  wakacyjne  warsztaty  artystyczne  „Lato  
w  Jaworzu  2022”  w  przypadku  choroby  uczestnika  lub  innej  sytuacji  losowej
uniemożliwiającej udział w warsztatach, rodzic/opiekun zobowiązany jest do powiadomienia
organizatora  o  tym  fakcie,  najpóźniej  w  dniu  roboczym  poprzedzającym  rozpoczęcie
warsztatów.

Pozostałe postanowienia
1. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje bezwzględne stosowanie się do przepisów p.poż
i bhp. 
2. Integralną część Umowy stanowią: 
 Karta  zgłoszenia  uczestnictwa  na  otwarte  wakacyjne  warsztaty  artystyczne  „Lato  

w Jaworzu 2022”
 Klauzula  informacyjna  dotycząca  przetwarzania  danych  osobowych  na  potrzeby

otwartych wakacyjnych warsztatów artystycznych „Lato w Jaworzu 2022”.
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