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Regulamin Warsztatów Artystycznych  Festiwal Sztuki w  PCEiK 
 

I. Warsztaty 

1. Warsztaty Artystyczne „Festiwal Sztuki w PCEiK” organizowane są przez Powiatowe 

Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy. 

2. Warsztaty mają na celu  zagospodarowanie czasu wolnego i odkrycie nowych pasji 

wśród dzieci i młodzieży. 

3. Celem warsztatów jest również rozwijanie sprawności manualnej, fizycznej oraz rozbudzanie wyobraźni 

uczestników. 

 

II. Uczestnicy 

1. Udział w warsztatach jest bezpłatny. 

2. Warsztaty przewidziane są dla dzieci i młodzieży. 

3. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest zgłoszenie się i wpisanie na listę uczestnictwa oraz 

dostarczenie oświadczenia rodzica lub opiekuna o wyrażeniu zgody na udział w 

warsztatach (dot. osób niepełnoletnich) i wykorzystanie wizerunku uczestnika. 

 

III. Przebieg warsztatów 

1. Warsztaty Plastyczne odbędą się  18 maja 2019 r., w godz. 16.00 – 18.00 w budynku oraz na terenie 

zielonym PCEiK. 

2. Warsztaty będą przebiegały wg programu zawartego na stronie www.pceik.pl oraz będą dostępne w 

budynku jednostki. 

3. Warsztaty poprowadzą nauczyciele –instruktorzy PCEiK – MDK. 

 

IV. Prawa i obowiązki uczestników i organizatorów 

1. Organizatorzy zapewniają opiekę merytoryczną oraz wszelkie niezbędne materiały i narzędzia. 

2. Uczestników biorących udział w zajęciach tanecznych w auli obowiązuje strój sportowy i obuwie 

zmienne 

3. Organizator nie odpowiada za zniszczenie mienia uczestników warsztatów ani za zgubienie 

wartościowych przedmiotów podczas trwania warsztatów. 

4. Organizator nie zapewnia posiłków i napojów podczas trwania zajęć. 

5. Uczestnicy warsztatów ponoszą odpowiedzialność za straty spowodowane zaniedbaniami 

z ich strony. 

6. Organizator nie ubezpiecza uczestników biorących udział w warsztatach i nie ponosi z tego tytułu 

odpowiedzialności. 

7. Organizatorowi warsztatów przysługuje prawo wykorzystywania materiałów stworzonych przez 

uczestników do celów promocyjnych w aktualnych i późniejszych działaniach. 

9. Uczestnicy warsztatów i przedstawiciele organizatorów mają obowiązek zapoznać się i stosować do 

powyższego regulaminu. Rodzice / prawni opiekunowie uczestników podpisując zgodę na udział w 

warsztatach, poświadczają o zapoznaniu się z regulaminem. 


