REGULAMIN WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH

§1
Informacje ogólne
1. Warsztaty edukacyjne mogą odbywać się zarówno w dni powszechne oraz weekendy.
2. Organizujemy warsztaty od 10 osób.
3. Większym grupom wycieczkowym – powyżej 40 osób, proponujemy podzielenie
uczestników na dwa zespoły warsztatowe i realizację dwóch tematów zajęć. Pobyt
około 4,5 – 5 godz.
4. Realizacja jednego tematu zajęć trwa od 45min. do 2godz. Czas trwania warsztatów
zależny jest od ilości osób biorących udział w zajęciach. Przy grupach wycieczkowych
czas zajęć może zostać wydłużony.
5. Na warsztaty należy przyjechać 10-20 min. przed rozpoczęciem zajęć, przez ewentualne
opóźnienia program może ulec skróceniu.
6. Warsztaty edukacyjne odbywają się w lokalizacjach wyznaczonych przez Gminny
Ośrodek Kultury.
7. Istnieje możliwość zorganizowania przez Gminny Ośrodek Kultury w Urszulinie oferty
wybranych warsztatów dla grup zorganizowanych takich jak klasy szkolne, grupy
uczęszczające na zajęcia w domach kultury, muzeach oraz innych placówkach kultury
i oświaty.
8. Na terenie obiektu za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie oraz
ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone przez nich szkody.
9. Dodatkowo jest możliwość zakończenie wycieczki ogniskiem. Zapewniamy miejsce
oraz opał. Za bezpieczeństwo uczestników przy ognisku odpowiadają opiekunowie
wycieczki.
10. Uczestnicy zobowiązują są przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz
stosować się do poleceń przestrzegania przepisów BHP.

§2
Rezerwacja na warsztaty
1. Wszystkie szczegóły należy ustalić i potwierdzić pod nr tel. 511 174 929
2. Wycieczkę należy potwierdzić e-mail – w ciągu tygodnia od rezerwacji telefonicznej,
wypełniając „Formularz zgłoszenia wycieczki” i przesłać na adres gokurszulin@op.pl

§3
Opłaty
1. Koszty udziału w warsztatach wyszczególnione są w „Ofercie zajęć edukacyjnych”
2. Osoba dokonująca rezerwacji wycieczki zobowiązana jest do uiszczenia opłaty za
warsztaty przelewem w terminie do 7 dni przed planowaną wycieczką.
3. Płatności wynikające z niniejszej oferty należy dokonać na wskazane poniższe konto
Gminnego Ośrodka Kultury w Urszulinie, Dębowiec 16, 22-234 Urszulin
Bank Spółdzielczy w Cycowie/o Urszulin (wpisując w tytule – imię i nazwisko opiekuna
wycieczki, opłata za warsztaty, (podać tytuł warsztatów) oraz termin warsztatów.
konto nr: 95 8191 1026 2002 2002 2686 0001
4. Opiekunowie są zwolnieni z opłat za udział w warsztatach.
§4
Postanowienia końcowe

1. Obowiązkiem uczestników zajęć edukacyjnych jest odpowiednie zabezpieczenie
pozostawionych rzeczy osobistych. Gminny Ośrodek Kultury nie ponosi
odpowiedzialności za straty wynikłe w tym zakresie.
2. Uczestnik zajęć edukacyjnych ma obowiązek przestrzegania aktualnych przepisów
sanitarnych związanych z epidemią wirusa covid-19.
3. Gminny Ośrodek Kultury zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć edukacyjnych
z przyczyn niezależnych od Ośrodka, w tym z powodu zaostrzenia obostrzeń
epidemicznych (Covid-19). W razie możliwości zajęcia edukacyjne mogą zostać
przełożone na inny termin w konsultacji z osobą organizującą przyjazd.
4. Osoby z niepełnosprawnościami proszone są o zgłoszenie tego faktu przy rezerwacji
warsztatów, aby Ośrodek mógł odpowiednio przygotować się do warsztatów.
5. Zakazane jest utrwalanie przebiegu warsztatów w formie audio lub video oraz
publikacja wizerunku pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Urszulinie.
6. Pomoce dydaktyczne wykorzystywane i udostępniane w trakcie warsztatów stanowią
własność Gminnego Ośrodka Kultury oraz podlegają ochronie na zasadach określonych
w Ustawie o Prawie autorskim.
7. Wszelkie sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Urszulinie.
8. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Urszulinie zastrzega sobie prawo do zmian
niniejszego Regulaminu.

