
REGULAMIN LETNICH WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH 2019 
W MIEJSKIM DOMU KULTURY „MUFLON” – „Śladami życia na Ziemi” 

 
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. 
 
I. Terminy warsztatów 
Letnie warsztaty artystyczne podzielono na 4 turnusy, każdy turnus trwa od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00. 
I turnus: 1 – 05.07.2019 „Skamieniałości – żywa planeta”, 
II turnus: 8 – 12.07.2019 „Malowidła jaskiniowe”, 
III turnus: 15 – 19.07.2019 „Język mówiony - pismo”, 
IV turnus: 22 – 26.07.2019 „Od astrologii do astronomii”. 
 
II. Uczestnicy – Letnie Warsztaty Artystyczne skierowane są do dzieci w wieku 6 – 12 lat z terenu Jeleniej Góry. 
W wyjątkowych sytuacjach decyzję o przyjęciu młodszego/starszego dziecka lub zamieszkałego poza terenem Jeleniej Góry 
podejmuje Dyrektor MDK „Muflon”. 
 
III. Opłata za uczestnictwo w warsztatach artystycznych wynosi 170 zł na osobę. 
1. Rodzic/opiekun dziecka zobowiązuje się do dokonania wpłaty za warsztaty oraz wypełnienia „Karty zgłoszeniowej” 
w dniu zapisu dziecka na warsztaty. 
2. 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. 
3. Wpłaty za zajęcia można dokonać w siedzibie MDK „Muflon” w godz. 8.00 – 20.00 od poniedziałku do czwartku, w piątek 
w godz. 8.00 – 16.00. 
 
IV. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikom: 
Opieki w godz. 9.00 – 15.00, 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. 
 
V. 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. 
 
VI. 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. 
 
VII. 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. 
 
VIII. Opieka dodatkowa 
Potrzebę sprawowania dodatkowej opieki nad dzieckiem w godzinach 8.00 – 9.00 oraz 15.00 – 16.00 należy zgłosić 
wcześniej w sekretariacie. Dodatkowa opłata za każdą rozpoczętą godzinę wynosi 5 zł od dziecka. 
 
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. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki, konsol do gier itp.  
 
 


