REGULAMIN X WARSZTATÓW HISTORYCZNO-ARTYSTYCZNYCH
„CZAS ŻELAZA”
1. Warsztaty odbywają się na terenie parku im. Potulickich w Pruszkowie od 26 czerwca
do 30 czerwca 2017r.

2. Organizatorem imprezy jest Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego
im. Stefana Woydy; 05-800 Pruszków , plac Jana Pawła II 2;
tel./fax (0-22) 758-72-66, e-mail muzeum@mshm.pl.

3. Uczestnicy warsztatów przebywają pod opieką wychowawców od poniedziałku do
czwartku od godziny 9:00 do 16:00, w piątek od 9:00 do 14:30.

4. Aby zapisać dziecko na warsztaty należy dostarczyć do organizatora wypełnioną
kartę kwalifikacyjną oraz zaakceptowany regulamin (formularze są dostępne na
www.mshm.pl lub w siedzibie placówki).

5. Zapisy prowadzimy w dni powszednie od 15 maja do 9 czerwca 2017 roku (w godz.
od 9:00 do 15:30), decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc ograniczona.

6. Opłata za warsztaty wynosi 500 zł. Należy ją uiścić przelewem bankowym w terminie
od 15 maja do 9 czerwca na konto Bank BGŻ SA 68 2030 0045 1110 0000 0246
2390 tytułem: „Letnie warsztaty dla dzieci” – imię i nazwisko uczestnika (prosimy podać
imię i nazwisko każdego uczestnika, jeżeli wpłata jest dokonana dla kilku osób) oraz dane do

faktury (imię i nazwisko, adres). Opłatę można także dokonać gotówką w dniu zapisu.

7. Organizator zwraca opłatę w pełnej wysokości, jeżeli nastąpi odwołanie imprezy z
jego winy lub w razie rezygnacji z uczestnictwa w warsztatach do 7 dni przed ich
rozpoczęciem, natomiast 50 % opłaty, jeżeli rezygnacja nastąpi w ciągu 7 dni przed
rozpoczęciem wypoczynku.

8. Organizator nie zwraca wpłaty, jeżeli uczestnik zrezygnuje z udziału w warsztatach
po ich rozpoczęciu.

9. Uczestnicy mają obowiązek:
•
•
•
•
•
•

podporządkowywać się poleceniom opiekunów i prowadzących zajęcia,
przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,
brać udział w realizacji programu warsztatów,
szanować mienie, pomoce dydaktyczne,
nie oddalać się z miejsca trwania warsztatów,
przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny.

10. Organizator wprowadza zakaz używania telefonów komórkowych przez uczestników
w czasie zajęć.

11. Za materialne szkody wyrządzone przez dziecko odpowiedzialni są rodzice lub ich
opiekunowie prawni.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez uczestnika rzeczy
osobistych, a w szczególności: telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych i
innych rzeczy wartościowych.
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13. Samowolne oddalenie się z miejsca odbywania się warsztatów, niezdyscyplinowanie
i nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą, a w
ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w imprezie.

14. Rodzice są odpowiedzialni za przyprowadzenie dziecka na miejsce warsztatów oraz
jego odbiór po zakończeniu zajęć, albo złożą inne oświadczenie:
Dane rodzica/ opiekuna prawnego dziecka
Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………
Adres zamieszkania ………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy ……………………………………………………………………….
e-mail ……………………………………………………………………………………….
Osoby upoważnione do odbioru dziecka: (imię i nazwisko, adres, telefon)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
Dziecko może samodzielnie przychodzić na warsztaty i wracać do domu po jego
zakończeniu

TAK

NIE (właściwe podkreślić)
…………………………………
podpis rodzica/opiekuna prawnego

15. Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego dziecka:
a) niniejszym oświadczam, że zezwalam mojemu synowi/ córce na uczestnictwo w
zajęciach programowych warsztatów;
b) oświadczam, że znane mi są warunki uczestnictwa dziecka w warsztatach oraz
regulamin;
c) stwierdzam, że podałem wszystkie istotne informacje o dziecku, które mogą
pomóc w zapewnieniu mu właściwej opieki;
d) w razie zagrożenia życia dziecka zgadzam się na podjęcie odpowiednich
działań(pierwsza pomoc, wezwanie pogotowia ratunkowego),
e) wyrażam zgodę na publikację zdjęć z warsztatów w internecie, a także na
wykorzystanie ich przez Organizatora w celach promocyjnych na plakatach,
ulotkach i innych polach eksploatacji.
f) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o
ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 z 1997 roku.

16. Organizator zastrzega, że w żadnym wypadku nie będzie udostępniać materiałów
fotograficznych, o których mowa w pkt. 15e innym firmom, instytucjom i osobom
trzecim w celach komercyjnych.

17. PESEL uczestnika (do ubezpieczenia) ……………………………………..
18. Prosimy podać wzrost dziecka ……………… oraz obwód w pasie ……………....
Z treścią powyższego Regulaminu zapoznałem się, przyjmuję do wiadomości
i akceptuję jego treść.
Data…………………………

Podpis rodzica………………………………………
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