
REGULAMIN RODZINNYCH WARSZTATÓW WIELKANOCNYCH 
 

Regulamin określa prawa i obowiązki uczestników warsztatów organizowanych przez 

Ośrodek Promocji Gminy Jaworze, zwany dalej w skrócie „OPGJ”.  

 

I. WARUNKI UCZESTNICTWA W WARSZTATACH 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w Rodzinnych warsztatach wielkanocnych organizowanych przez 

OPGJ, zwanych dalej „warsztatami”, jest:  

a) zapoznanie się z niniejszym regulaminem,  

b) dokonanie zgłoszenia rodziny/uczestników na karcie zgłoszenia dostępniej na stronie 

www.opgj.pl,  

c) dokonanie zapisu i płatności. 

2. Pierwszeństwo uczestnictwa w warsztatach mają mieszkańcy Jaworza.  

3. Warsztaty odbędą się w dniu 02 kwietnia 2022 r. (sobota) w godz. 10:00-13:00 w sali „Pod 

Goruszką” przy ul. Szkolnej 97 w Jaworzu. 

 

II. PŁATNOŚĆ ZA WARSZTATY 

 

1. Wysokość opłaty za warsztaty wynosi 10 zł od osoby.  

2. Termin zgłoszenia udziału oraz płatność za warsztaty: do dnia 29 marca 2022 r.  

3. Karty zgłoszenia należy składać w dniach 21 – 29 marca 2022 r. w biurze Ośrodka Promocji 

Gminy Jaworze przy ul. Wapienickiej 25 lub drogą elektroniczną na adres: biuro@opgj.pl.  

4. Wpłat można dokonywać w OPGJ od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 

lub przelewem na konto numer: 73 8117 0003 0013 4503 2000 0010 (w tytule przelewu musi 

być podane: imię i nazwisko uczestnika warsztatów z dopiskiem „warsztaty wielkanocne”).  

 

III. BEZPIECZEŃSTWO 

 

1. Podczas warsztatów niepełnoletni uczestnicy znajdują się pod opieką rodzica, opiekuna. 

Każdy uczestnik warsztatów zobowiązuje się dostosować do wytycznych prowadzącego.  

2. Uczestników warsztatów obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody instruktora wyposażenia 

sali poza jej obręb oraz poza budynek. 

3. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia 

sali ponosi osoba nieprzestrzegająca zasad ich użytkowania – w przypadku osób nieletnich są 

to prawni opiekunowie tej osoby.  

4. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada prowadzący warsztaty. 

5. OPGJ nie zobowiązuje się do pilnowania i przechowywania rzeczy pozostawionych i nie 

ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.  

6. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad współżycia społecznego i dobrych 

obyczajów osób, przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.  

7. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy obowiązani są do stosowania się do 

poleceń prowadzącego warsztaty.  



8. O ewentualnych uszkodzeniach sprzętu i elementów wyposażenia sali, w której odbywają 

się warsztaty należy niezwłocznie poinformować prowadzącego warsztaty.  

9. Zabrania się przebywania na terenie sali osobom nietrzeźwym oraz znajdującym się pod 

wpływem innych środków odurzających.  

10. W sali obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu.  

11. OPGJ nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki 

uczestników, powstałe na skutek nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz za rzeczy 

wartościowe, które mogą zostać zgubione, skradzione lub zniszczone.  

 

IV. PRZEPISY KOŃCOWE 

 

1. Dyrektor Ośrodka Promocji Gminy Jaworze zastrzega sobie prawo do zmian  

w Regulaminie.  

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Dyrektor 

OPGJ. 

3. Integralną część regulaminu stanowią:  

 Karta zgłoszenia uczestnictwa - rodzina, 

 Karta zgłoszenia uczestnictwa – osoba nieletnia, 

 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby 

Rodzinnych warsztatów wielkanocnych. 

 
 


