
REGULAMIN  WARSZTATY  Z  NITKĄ  

 
§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.Niniejszy Regulamin dotyczy zajęć organizowanych przez Fundację Rozwoju Nitka z siedzibą: 
 ul. Poziomkowa 19, 97-400 Bełchatów (zwanego dalej Organizatorem), które prowadzone będą w Pracowni 

Nitka, Plac Wolności 10, 97- 400 Bełchatów. 
Uczestnikiem zajęć mogą być dzieci od 6 lat. 
Zajęcia są płatne i obowiązują na nie zapisy. Koszt 85 zł za 1 dzień warsztatu.  
Cena pokrywa wszystkie materiały wykorzystywane podczas zajęć, obiad, napoje oraz ewentualne bilety do kina 

czy muzeum. 

Zajęcia odbywają się w godz. 8.00-16.00. Prosimy przyprowadzać dzieci do godz. 9.00. 

 
§2 

PRZEDMIOT REGULAMINU 

1. Niniejszy regulamin reguluje stosunki powstałe w związku z zajęciami  pomiędzy Organizatorem, a 

Uczestnikiem. 

2. Za Uczestnika niepełnoletniego występuje i podejmuje decyzje rodzic/opiekun. 

3. Organizator zapewnia opiekę Animatora/Instruktora podczas trwania zajęć. 

4. Wszystkie prace powstałe podczas zajęć są nieodpłatnie przekazane Uczestnikowi, po ich 

udokumentowaniu fotograficznym i jeśli zajdzie taka potrzeba również po wystawie prac uczestników . 

 
§3 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 

1. Niedozwolone jest uczestniczenie w zajęciach dzieci chorych. 

2. Obowiązuje obuwie zmienne. 

3. Uczestnik przychodzi na zajęcia po śniadaniu lub ze śniadaniem, które może zjeść po przyjściu do 

Pracowni. 

4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień regulaminu oraz stosowania się do poleceń 

prowadzącego. 

5. Uczestnicy nie powinni przynosić ze sobą pieniędzy i przedmiotów wartościowych. 

6. Obowiązuje zasada dbałości o mienie Pracowni oraz prywatne. 

7.  Za przedmioty umyślnie zniszczone przez dziecko odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice. 

8. Uczestnikom zabrania się oddalania z miejsca prowadzonych zajęć. 

 

§4 

 
OBOWIĄZKI ORGANIZTORA 

1. Organizator zapewnia autorski plan zajęć, dopasowany do wieku i zainteresowań Uczestników. 

Program jest tylko zarysem zajęć, może ulec zmianie np. ze względów pogodowych lub w skutek 

wspólnego ustalenia z Uczestnikami. 
3. Organizator zapewnia materiały plastyczne, materiały edukacyjne, przygotowaną salę do zajęć oraz 

opiekę prowadzących. 

4. Organizator zapewnia catering (obiad), napoje. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy (pieniądze, przedmioty wartościowe) pozostawione 

przez Uczestników w Pracowni oraz za rzeczy, które będą w ich posiadaniu podczas zajęć.  

6. Rabaty i zniżki są ustalane indywidualnie w zależności od sytuacji rodzinnej i możliwości Fundacji w 

ramach działań statutowych. 

 
 

 

 



§5 

PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ 

1. Uczestnik nie musi przynosić swoich materiałów na zajęcia. 

2. Strój Uczestnika musi być przystosowany do zajęć (spacery/ plac zabaw). Uczestnicy zobowiązani są do 

przychodzenia w zimowy stroju, który będzie odpowiedni na wyjście i zabawy na dworze (ciepła kurtka, 

rękawiczki, szalik i czapka). 

3. Zajęcia zaczynają się punktualnie. 

 
§6 

BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW 

1. Uczestników przyprowadzają i odprowadzają rodzice/opiekunowie.  

2. Istnieje możliwość samodzielnego opuszczenia miejsca zajęć przez Uczestnika niepełnoletniego jedynie za 

wcześniejszym zgłoszeniem tego faktu prowadzącemu zajęcia. 

3. Opiekunowie uprzejmie proszeni są również o udzielenie informacji o stanie zdrowia uczestnika, w razie 

potrzeby również co do przyjmowanych leków, uczuleniach i innych stosownych zagrożeniach.  

4. Uczestnik nie może opuszczać Pracowni w trakcie trwania zajęć.  

5. W przypadku zajęć plenerowych uczestnik nie może oddalać się od prowadzącego i zobowiązany jest po 

zakończeniu zajęć udać się z prowadzącym do Pracowni. 

6. W przypadkach nagłych zagrażających życiu lub zdrowiu dziecka, rodzic lub opiekun prawny wyraża zgodę 

na wezwanie służb medycznych. 

7. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone Organizatorowi, które nastąpiły w wyniku niewłaściwego 

zachowania uczestnika. Za uczestnika odpowiada opiekun.  

 
§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.  

2.  Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go równocześnie na stronie internetowej, 

w Pracowni Nitka i powiadomieniu uczestników.  

3. Podpisanie regulaminu jest jednoznaczne z jego całkowitą akceptacją.  

 

 

 

 

 

 


