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REGULAMIN warsztatów artystycznych organizowanych  

w ramach AKCJI „LATO W MIEŚCIE 2022” 

przez MIEJSKI DOM KULTURY „BOGUCICE – ZAWODZIE” w KATOWICACH  

- 

 

Celem warsztatów artystycznych organizowanych w ramach Akcji „Lato w mieście 2022” jest 

umożliwienie uczniom szkół podstawowych niewyjeżdżającym podczas wakacji jak najpełniejszego 

kontaktu ze sztuką i kulturą oraz zapewnienie bezpiecznych i aktywnych zajęć warsztatowych. 

Aby móc korzystać z powyższej oferty, należy zaakceptować i spełnić wymogi niniejszego 

regulaminu, który oparty jest na podstawowych zasadach życia w grupie oraz wymaganiach Miejskiego 

Domu Kultury „Bogucice – Zawodzie” w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom warsztatów 

artystycznych. 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WARSZTATÓW  

 

I. Uczestnik warsztatów artystycznych zobowiązuje się do: 

1. Przestrzegania niniejszego regulaminu. 

2. Przestrzegania wszelkich innych regulaminów, zwłaszcza Regulaminu bezpieczeństwa higieniczno-

sanitarnego i zasad przedstawionych przez Organizatora warsztatów, koordynatora lub 

instruktorów/opiekunów. 

3. Używania zabawek, przedmiotów i sprzętów zgodnie z ich przeznaczeniem. 

4. Dbania o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów w miejscu odbywania się warsztatów, 

przestrzegania zasad bezpieczeństwa, a w razie zauważenia sytuacji zagrożenia dla życia i zdrowia – 

poinformowania opiekuna/instruktora. 

5. Wykonywania poleceń instruktora/opiekuna oraz instruktorów prowadzących warsztaty. 

6. Przestrzegania higieny osobistej. 

7. Respektowania zasad współżycia społecznego, szanowania kolegów, instruktorów, innych 

pracowników MDK „Bogucice-Zawodzie“, samego siebie i przyrody.  

8. Spożywania posiłków i napojów jedynie w miejscach wyznaczonych do tego przez 

instruktora/opiekuna. 

9. Sprzątania po sobie wszelkich nieporządków i zaśmieceń. 

10. Ostrożnego poruszania się po schodach oraz miejscach wskazanych przez instruktora/opiekuna 

warsztatów.  

11. Korzystania z sal i urządzeń do zabawy oraz nauki jedynie za zgodą i w obecności instruktora/ 

opiekuna. 

12. Nieprzestrzeganie regulaminu, poleceń i wskazań opiekuna/instruktora warsztatów  

oraz podejmowanie działań mogących zagrażać zdrowiu lub życiu własnemu lub innych 

spowoduje następujące konsekwencje: 

I. upomnienie, 

II. powiadomienie rodzica/prawnego opiekuna o złym zachowaniu i w razie braku poprawnego 

zachowania dziecka na następnych zajęciach niedopuszczenie do udziału w zajęciach. Po 

powiadomieniu  rodzica / prawnego opiekuna ten jest zobowiązany odebrać dziecko w trybie 

natychmiastowym. 

 

II. Uczestnikowi zabrania się: 

1. Biegania w miejscach do tego nieprzeznaczonych (w szczególności na schodach  

i w toaletach)  

2. Samowolnego oddalania się od grupy (bez zgody instruktora/opiekuna). 
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3. Wchodzenia na schody prowadzące do reżyserki, wchodzenia na scenę, wchodzenia do innych 

pomieszczeń niż te, które zostały wyznaczone przez Organizatora warsztatów, koordynatora lub 

instruktorów/opiekunów.  

4. Przyjmowania jakichkolwiek leków bez wiedzy i nadzoru instruktora/opiekuna. 

5. Używania jakichkolwiek źródeł ognia oraz niszczenia, uszkadzania rzeczy z wyposażenia 

Miejskiego Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie”.  

 

§ 3 

OBOWIĄZKI RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO WZGLĘDEM UCZESTNIKA 

WARSZTATÓW 

 

I.       Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do: 

1. Zapewnienia opieki dzieciom w drodze na miejsce zbiórki oraz w drodze  

do domu po zakończeniu warsztatów lub zgłoszenia Organizatorowi na piśmie, że dziecko może 

samodzielnie przychodzić i wracać z warsztatów. 

2. Punktualnego przyprowadzenia dziecka i zgłoszenia się po nie (ze względów organizacyjnych dzieci 

będą przyjmowane na zajęcia do 15 minut od czasu ich rozpoczęcia). W sytuacji, gdy rodzic/opiekun 

nie będzie się zgłaszać po dziecko w wyznaczonym czasie, dziecko może zostać nie przyjęte na 

następne zajęcia. 

3. Zgłoszenia Organizatorowi faktu, iż inna osoba odbierać będzie dziecko po zakończeniu warsztatów.  

4. Zaopatrzenia osoby odbierającej dziecko w zastępstwie w stosowne upoważnienie zawierające dane 

osoby odbierającej – imię, nazwisko, numer dowodu osobistego – osoba taka ma obowiązek 

pokazania dowodu osobistego oraz w/w upoważnienia w celu odebrania dziecka. 

5. Przestrzegania zapisów zasad ujętych w regulaminie. 

6. Zaopatrzenia dziecko w niezbędny ekwipunek zgodnie z zasadami obowiązującymi na warsztatach, 

przekazaniu dziecku legitymacji szkolnej lub karty śkup, w razie przejazdów tramwajowych i 

autobusowych oraz zabezpieczenie dziecka w odzież zgodnie z pogodą (np. deszcz, śnieg, mróz). 

7. Skrupulatnego wypełniania i podpisania oraz terminowego dostarczenia Organizatorowi  oświadczeń  

(i w razie potrzeby innych dokumentów) przedstawionych przez Organizatora warsztatów. 

8. Przekazania instruktorowi/opiekunowi wszelkich przyjmowanych przez dziecko leków 

w oznakowanym pojemniku lub zamkniętym woreczku wraz z dokładną informacją, co do dawek 

i godzin, w jakich dziecko powinno przyjmować przekazane leki. 

9. Informowania Organizatora o nagłej chorobie dziecka oraz pozostania w domu. 

10. Udzielenia zgody w razie wypadku, do wezwania karetki pogotowia lub innych służb 

porządkowych, zgody na udzielenia dziecku w razie potrzeby pierwszej pomocy, przez upoważnione 

osoby w Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie” oraz do podania leków z apteczki MDK, w razie 

konieczności. 

11. Niezwłocznego odebrania dziecka z warsztatów, w sytuacji nagłego pogorszenia zdrowia (np. 

omdlenia) 

II. Rodzic / opiekun prawny jest odpowiedzialny za: 

1. Wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.  

2. Bezpieczeństwo dzieci do momentu rozpoczęcia warsztatów oraz od chwili  zakończenia 

warsztatów. 

 

§ 4 

UWAGI KOŃCOWE 

 

1. INSTRUKTORZY/OPIEKUNOWIE WARSZTATÓW PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ  

ZA BEZPIECZEŃSTWO DZIECI OD MOMENTU ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ DO CHWILI 

ZAKOŃCZENIA WARSZTATÓW – w godzinach wyznaczonych harmonogramem zajęć. 
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2. Organizator oraz instruktorzy/opiekunowie warsztatów posiadają ubezpieczenie OC. 

 

3. ORGANIZATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ LUB ZNISZCZENIE: 

ODZIEŻY, PIENIĘDZY ORAZ JAKIEGOKOLWIEK SPRZĘTU OSOBISTEGO, W TYM: 

TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH, APARATÓW FOTOGRAFICZNYCH, ODTWARZACZY 

MULTIMEDIALNYCH, GIER ELEKTRONICZNYCH I INNYCH CENNYCH PRZEDMIOTÓW, 

ZABRANYCH PRZEZ UCZESTNIKA WARSZTATÓW NA ZAJĘCIA. 

 

4. Zmiany w regulaminie będą podawane do wiadomości i akceptacji w formie pisemnej. 

 

5. Oświadczam, że zapoznałam się z regulaminem Akcji Lato 2022 i akceptuję wszystkie zawarte w 

nim warunki:  

 

 


