
REGULAMIN CYKLU WARSZTATÓW PT. ZIMOWE HISTORIE Z ZAMKIEM CIESZYN

1. Organizatorem cyklu warsztatów pt. Zimowe historie z Zamkiem Cieszyn jest Zamek Cieszyn.

2.  Zgłoszenie na warsztaty organizowane przez Zamek Cieszyn możliwe jest poprzez złożenie prawidłowo wypełnionego
formularza wraz z jednoczesnym uiszczeniem opłaty.

3.  Podpisanie  formularza  zgłoszeniowego  o  udział  w  warsztatach  oznacza  akceptację  niniejszego  regulaminu  przez
Rodziców/Opiekunów. 

4. Uczestnicy warsztatów przebywają pod stałą opieką prowadzących od godz. 10:00 do godz. 12:30. Zajęcia programowe
trwają od godz. 10:00 do godz. 12:30. 

5. Rodzice lub Opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem. 

6.  Dowóz  i  odbiór  dziecka  –  uczestnika  warsztatów  odbywa  się  we  własnym  zakresie  i  na  własny  koszt  Rodziców  /
Opiekunów. 

7. Rodzice / Opiekunowie mają obowiązek zgłoszenia odbioru dziecka z warsztatów u prowadzącego warsztaty. 

8.  Istnieje możliwość odebrania  dziecka wcześniej lub przyprowadzenia później.  Fakt ten należy ustalić z prowadzącym
telefonicznie lub osobiście. 

9. Dziecko może odebrać osoba upoważniona, legitymująca się dokumentem tożsamości oraz pisemnym upoważnieniem od
Rodzica / Opiekuna. O takim fakcie każdorazowo Rodzic/Opiekun informuje telefonicznie prowadzących. 

10.  W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu, Rodzice / Opiekunowie są zobowiązani przedłożyć stosowne
oświadczenie. 

11. Uczestnicy warsztatów mają prawo do: 

a) uczestniczenia we wszystkich programowych zajęciach, organizowanych podczas danego warsztatu,

b) korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu warsztatów, 

c) uzyskania niezbędnej pomocy od prowadzącego warsztaty. 

12. Uczestnicy warsztatów mają obowiązek: 

a) podporządkowania się poleceniom prowadzącego warsztaty, 

b) przestrzegania ramowego harmonogramu warsztatów, 

c) brania czynnego udziału w programowych zajęciach, 

d) postępowania zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury i etyki, 

e) przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o dobrą atmosferę w grupie, 

f) szanowania rzeczy własnych i kolegów, 

g) przestrzegania ogólnych zasad BHP i ppoż., 

h) natychmiastowego powiadomienia prowadzącego warsztaty o zaistniałych problemach i wypadkach, 
i) zapoznania się wraz z Rodzicami / Opiekunami z programem warsztatów, regulaminem oraz bieżącymi 
informacjami organizacyjnymi dotyczącymi warsztatów, zamieszczanymi na stronie internetowej – 
www.zamekcieszyn.pl

13. Za umyślne szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są Rodzice / Opiekunowie. 



14.  Samowolne  oddalenie  się  dziecka  od  opiekunów,  nie  wykonywanie  poleceń  prowadzących,  jak  również
nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w
warsztatach. 

15. Opłata za jeden warsztat wynosi 25 złotych.

16. Złożenie podpisanego formularza zgłoszeniowego oznacza przyjęcie warunków oferty na organizację cyklu warsztatów
dla dzieci i wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty za każdy warsztat. 

17.  Rezygnacja  z  części  zajęć  nie zwalnia  z  obowiązku wniesienia  pełnej  opłaty  za  dany warsztat ani  nie uprawnia do
ubiegania się o zwrot uiszczonych kosztów.

18. W  przypadku karnego wykluczenia uczestnika za rażące naruszenie niniejszego regulaminu opłata nie będzie zwracana. 

19.  Organizatorzy  nie  odpowiadają  materialnie  za  rzeczy  wartościowe  przyniesione  na  zajęcia  przez  uczestników
warsztatów. 

20.  Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia uczestnika na warsztaty, z powodu dysfunkcji zdrowotnych
dziecka, które uniemożliwiają zapewnienie dziecku właściwej opieki. 

21.  Organizatorzy  warsztatów  zastrzegają  sobie  prawo do niewielkich zmian  w programie  warsztatów  podyktowanymi
szczególnymi względami, na które organizatorzy nie mają bezpośredniego wpływu. 

22. Organizatorzy zastrzegają prawo do odwołania warsztatów z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy.
W szczególności dotyczy to sytuacji losowych takich jak nagła choroba prowadzącego lub obostrzenia wprowadzone przez
rząd     w związku z pandemią SARS CoV 19.  W tej sytuacji Uczestnikowi  przysługuje zwrot całości wpłaconej kwoty.

23. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Magdalena Chorąży-Suchy

Dyrektor Zamku Cieszyn


