
REGULAMIN  
Warsztatów twórczych  Pracowni Artystyczne Działania  
§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Niniejszy regulamin dotyczy Warsztatów twórczych, organizowanych i prowadzonych przez 
Organizatora na rzecz Uczestnika. 
2. Przez Organizatora rozumie się Pracownię Artystyczne Działania,  40-097 Katowice ul.3 Maja 
31 m12 
NIP: 6341932386 Regon 276850090 
3. Uczestnikiem jest osoba uczestnicząca w warsztatach. 
 
§2 
PRZEDMIOT REGULAMINU 
1. Niniejszy regulamin określa stosunki powstałe w związku z warsztatami, pomiędzy 
Organizatorem,  
a Uczestnikiem. 
2. Za Uczestnika niepełnoletniego występuje, podejmuje decyzje i zawiera umowę 
Rodzic/Opiekun prawny zwany dalej Usługobiorcą. 
3. Zapisanie na warsztaty jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu. 
4. Niezapoznanie się z regulaminem nie zwalnia od stosowania się do jego postanowień. 
 
§3 
OBOWIĄZKI ORGANIZATORA 
1. Organizator zobowiązuje się do prowadzenia warsztatów w wyznaczonych terminach zgodnie 
z Harmonogramem. W przypadku choroby Organizatora bądź innej losowej przyczyny 
uniemożliwiającej odbycie się warsztatów, Organizator zapewnia zastępstwo bez obowiązku 
informowania o zmianie. W przypadku braku zastępstwa Organizator zastrzega sobie prawo 
odwołania warsztatów  i daje możliwość przeniesienia kosztów za nieodbyte warsztaty na 
miesiąc kolejny.  
2.Organizator zobowiązuje się zorganizować warsztaty twórcze dla dzieci w grupie 5-15 osób, 
przypadających  na jednego prowadzącego.  Jeśli liczba uczestników spadnie poniżej 
podanego minimum, Organizator będzie miał prawo rozwiązać grupę bez obowiązku uzyskania 
zgody Uczestników. W przypadku rozwiązania grupy z powyżej opisanych przyczyn, Uczestnik 
ma prawo do zwrotu poniesionej opłaty miesięcznej w wysokości proporcjonalnej do ilości 
nieodbytych warsztatów. Rozwiązania grupy, a co za tym idzie wypowiedzenia umowy dokonuje 
się w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 
3.Organizator zapewnia autorski plan warsztatów, dopasowany do ich tematyki oraz 
indywidualnych predyspozycji Uczestników. 
4.Organizator zapewnia materiały niezbędne do prowadzenia warsztatów oraz opiekę na czas 
ich trwania. 
5.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy (pieniądze, przedmioty wartościowe) 
pozostawione przez Uczestników w miejscu prowadzenia warsztatów, oraz za rzeczy, które 
będą w trakcie warsztatów w ich posiadaniu. 



 
§4 
WARSZTATY TWÓRCZE 
1. Prace stworzone na warsztatach stają się własnością Uczestnika z chwilą ich ukończenia. 
2. Uczestnik nie musi przynosić własnych materiałów, zobowiązany jest do przebrania się w 
strój odpowiedni do zajęć twórczych, który może ulec zabrudzeniu. 
3. Uczestnik udziela zgody na ekspozycję swoich prac (wystawy, konkursy, strona facebook 
oraz strona internetowa Pracowni Artystyczne Działania ) 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonania dokumentacji fotograficznej z warsztatów 
oraz do jej wykorzystania w materiałach promocyjnych Pracowni. 
 
§5 
BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW 
1. W przypadku jakichkolwiek problemów zdrowotnych (zarówno fizycznych jak i psychicznych, 
np. uczuleń, kontuzji, niepełnosprawności, ADHD, przyjmowanych leków, itp.), które mogą mieć 
wpływ na uczestnictwo w warsztatach, Rodzic/Opiekun zobowiązany jest do udzielenia 
odpowiedniej informacji Organizatorowi. Za zdarzenia wynikłe z niezgłoszonych wcześniej 
problemów zdrowotnych Organizator nie odpowiada. 
2. Uczestnik nie może opuszczać pracowni w trakcie trwania warsztatów, za wyjątkiem 
skorzystania z toalety szkolnej.  
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki przed i po 
warsztatach. 
4. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone Organizatorowi, bądź Placówce Szkolnej, w 
której odbywają się warsztaty, wynikające z  niewłaściwego zachowania Uczestnika. Za 
Uczestnika odpowiada Rodzic/Opiekun prawny. 
5. Każdy Uczestnik warsztatów zostanie zapoznany z podstawowymi zasadami BHP w trakcie 
pierwszych zajęć warsztatowych. Przed rozpoczęciem każdego spotkania, Uczestnik zostanie 
poinstruowany w temacie pracy z  aktualnie używaną grupą materiałów i narzędzi plastycznych. 
 
§6 
ZAPISY 
1. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w warsztatach jest podanie prawdziwych danych 
osobowych podczas zapisywania dziecka na zajęcia.  
2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych podczas 
podpisywania umowy, w formularzu zgłoszeniowym, dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
warsztatów. 
3. Umowa zawierana będzie w formie pisemnej, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 
 
§7 
ZASADY UCZESTNICTWA 
1. Warunkiem uczestnictwa dziecka w warsztatach jest regulowanie opłat, podpisanie umowy 
oraz formularza zgłoszeniowego, a także akceptacja niniejszego regulaminu przez 
Usługobiorcę. 



2. Istnieje możliwość rezygnacji z warsztatów poprzez wypowiedzenie umowy z zachowaniem  
1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  
4. Wypowiedzenia dokonuje się w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 
5. Niezgłoszenie przez Rodzica/Opiekuna dziecka rezygnacji z warsztatów nie zwalnia z 
obowiązku wnoszenia comiesięcznych opłat, nawet podczas nieobecności dziecka podczas 
warsztatów.  
6. Warsztaty będą odbywały się w wyznaczonych terminach, podanych w Harmonogramie. 
 
§8 
PŁATNOŚCI 
1.Opłatę za uczestnictwo w warsztatach Usługobiorca uiszcza każdego miesiąca. 
2. Opłaty miesięczne obliczane są na podstawie przeliczenia  ilości warsztatów w danym 
miesiącu (kierując się datami podanymi w Harmonogramie).  
4. Ważność opłaty miesięcznej nie ulega przedłużeniu w wyniku nieobecności uczestnika, 
jedynie w przypadku choroby, zgłoszonej przed rozpoczęciem warsztatów. 
5. Płatności dokonuje się przelewem na numer bankowy Organizatora podany w umowie. 
 
§10 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony 
Regulamin obowiązuje od czasu powiadomienia o tym fakcie, w formie pisemnej, 
Rodzica/Opiekuna prawnego dziecka.  
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
 

 
 

..……………………………………………. 
  Data i podpis Rodzica/Opiekuna prawnego 
 
 


