
REGULAMIN ZIMOWYCH WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH 2021 
W MIEJSKIM DOMU KULTURY „MUFLON” 

„Odkrywcy na tropie” 
 

Organizator warsztatów artystycznych dołoży wszelkich starań, by stworzyć uczestnikom jak 
najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne i kreatywne uczestnictwo w życiu grupy 
oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny. 
 
Program może ulec zmianie w przypadku opublikowania nowych wytycznych GIZ, MEN oraz MZ. 
Zastrzegamy sobie prawo do rezygnacji z organizacji wypoczynku w przypadku obostrzeń 
uniemożliwiających realizację zadania. 
 
I. Terminy warsztatów 
Każdy turnus trwa od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00. 
I turnus: 4-8.01.2021 (bez 6.01.2021)  
II turnus: 11-15.01.2021 
 
II. Uczestnicy – Zimowe Warsztaty Artystyczne skierowane są do dzieci w wieku 6-10 lat z terenu 
Jeleniej Góry. 
 
III. Opłata za uczestnictwo w warsztatach artystycznych wynosi 150 zł/I turnus i 170 zł/II turnus na 
osobę. 
 
IV. Rodzic/opiekun dziecka zobowiązuje się do dokonania wpłaty za warsztaty w dniu zapisu 
dziecka oraz wypełnienia i dostarczenia do MDK Muflon w pierwszym dniu zajęć, wymaganych 
dokumentów, tj. karty uczestnictwa w Zimowych Warsztatach Artystycznych i oświadczenia  
o zapoznaniu się z Wytycznymi uczestnictwa w zajęciach w Miejskim Domu Kultury Muflon w okresie 
pandemii COVID-19, obowiązującymi od 8.06.2020 do odwołania. 
 
V. Rodzic/opiekun dziecka ma prawo do zgłoszenia rezygnacji z udziału w zajęciach warsztatowych 
najpóźniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem. 
Zwrot wpłaty za zajęcia następuje w wysokości: 
– 80% kwoty wpłaty – przy zgłoszeniu rezygnacji do 7 dni przed terminem turnusu, 
– 30% kwoty wpłaty – przy zgłoszeniu rezygnacji poniżej 7 dni przed terminem turnusu. 
Zwrot opłaty wyłącznie za okazaniem dowodu zapłaty. 
 
W przypadku zmiany przepisów lub zaostrzenia rygorów sanitarnych i konieczności przerwania 
warsztatów, wpłacone pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych. 
 
VI. Wpłaty za zajęcia należy dokonać przelewem na konto: 
Miejski Dom Kultury Muflon 
ul. Cieplicka 172 58-570 Jelenia Góra 
Millenium Bank 
nr rachunku: 75 1160 2202 0000 0000 4575 6003 
 
VII. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikom: 
opieki w godz. 8.00-16.00, gorącego posiłku, tj. obiadu, napojów (woda, herbata), materiałów do 
realizacji zajęć, przejazdów oraz biletów wstępu, udziału we wszystkich zajęciach, wycieczkach 
i imprezach organizowanych podczas warsztatów. 
 
VIII. Uczestnik zajęć warsztatowych w MDK „Muflon” jest zobowiązany: 
1. Stosować się do poleceń instruktorów prowadzących zajęcia. 
2. Brać czynny udział w realizacji programu warsztatów. 
3. Szanować mienie i wszelkie pomoce dydaktyczne – za szkody wyrządzone przez dziecko, 
materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie. 
4. Przestrzegać WYTYCZNYCH UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH W MIEJSKIM DOMU KULTURY MUFLON 
W OKRESIE PANDEMII COVID-19. 



 
IX. Uczestnik warsztatów ma prawo: 
1. Korzystać z materiałów oraz sprzętu znajdującego się na wyposażeniu MDK „Muflon” na równych 
zasadach zgodnie z zaleceniami instruktorów. 
2. Brać udział we wszystkich zajęciach warsztatowych. 
3. Korzystać z opieki instruktorów. 
4. Zgłaszać do instruktora prowadzącego zajęcia wszelkie potrzeby oraz niepokojące zdarzenia. 
5. W razie konieczności kontaktować się z rodzicami lub opiekunami. 
 
X. Uczestnikowi zajęć zabrania się: 
1. Samodzielnego opuszczania placówki oraz wyznaczonych przez instruktorów miejsc zajęć. 
2. Stosowania przemocy wobec innych uczestników zajęć. 
3. Używania słów wulgarnych i ubliżających innym uczestnikom zajęć oraz instruktorom. 
4. Zachowań niebezpiecznych, mogących zagrażać życiu i zdrowiu własnemu, innych uczestników 
zajęć oraz instruktorom. 
 
XI. Odbieranie i powrót dzieci, odpowiedzialność za zagubione rzeczy 
Rodzice/opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem. 
W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice/opiekunowie są zobowiązani napisać 
oświadczenie. Organizator warsztatów nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników 
podczas zajęć oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych 
uczestników. Zachęcamy do tego, aby dzieci nie przynosiły na warsztaty cennych urządzeń m.in. 
 
XII. Szczególne procedury związane z pandemią COVID-19 
1. W związku ze szczególnymi obostrzeniami sanitarnymi, każdemu uczestnikowi Zimowych 
Warsztatów Artystycznych, w chwili przybycia do MDK Muflon, wykonuje się codzienny pomiar 
temperatury termometrem bezdotykowym. 
2. W sytuacji, gdy temperatura ciała jest wyższa niż 37 stopni, dziecko nie może wziąć udziału 
w zajęciach, a rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do natychmiastowego odebrania dziecka 
z MDK Muflon. 
3. Do momentu przybycia rodzica/opiekuna prawnego, dziecko odizolowane zostanie w specjalnie 
przygotowanym izolatorium. 


