
REGULAMIN  UCZESTNICTWA  W 
LETNICH  WARSZTATACH  ARTYSTYCZNYCH

ORGANIZATOR: Chobieński Ośrodek Kultury przy wsparciu Gminy Rudna
TERMIN ZAJĘĆ:  11-15.07.2016r. (w wyjątkowych sytuacjach termin zajęć może zostać wydłużony do 16.07.2016r.)
CZAS  ZAJĘĆ: określają indywidualne harmonogramy przygotowane dla wszystkich instruktorów zajęć. Planowane 
godziny: tj. 10-13 i 15-18
MIEJSCE LETNICH  WARSZTATÓW: Chobieński Ośrodek Kultury-świetlica: Chobienia, Naroczyce, Nieszczyce, 
Radoszyce, Studzionki, Orsk, Chełm, Kębłów, Ciechłowice.
Centrum Kultury Rudna- świetlice: Kliszów, Gawrony.

Wystawa praca: 17.07.2016r. godz. 12:15 – Rynek w Chobieni.  (wskazane jest by w przygotowaniu wystawy
uczestniczyli twórcy prac).

1. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do:
 zachowywania się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny,
 stosowania się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez prowadzących zajęcia.
2. Uczestnicy :
 nie śmiecą, dbają o czystość, ład i porządek w miejscach, w których przebywają,
3. Uczestnicy niepełnoletni biorą udział w zajęciach za zgodą rodziców, opiekunów prawnych. 
4. Organizator  nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe w trakcie trwania warsztatów. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty, zniszczenia albo uszkodzenia mienia  uczestników. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zajęć (do dnia rozpoczęcia włącznie) lub przerwania zajęć w wypadku 
działania siły wyższej, okoliczności, których nie można było przewidzieć. 
6. Uczestnik drastycznie naruszający Regulamin lub postępujący w sposób rażący wobec instruktora prowadzącego zajęcia, 
lub innych uczestników może zostać usunięty z zajęć. 
7. Zgłoszenie udziału w zajęciach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem regulaminu oraz z 
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926 z późn. zm. 
8. Zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem przez  uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku 
do celów warsztatów, wystaw.
9. Koszty i opłaty:
Osoby zgłaszające się do udziału w zajęciach ponoszą opłatę wpisową w wysokości 5,00 zł za jeden rodzaj zajęć (np. 
malarstwo). Jeśli zamierzają uczestniczyć w 2 zajęciach, opłata wynosi 10,00zł (za cały tydzień).
Prace wykonane podczas warsztatów są własnością Chobieńskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem do wykorzystania na 
cele ekspozycyjne na poszczególnych świetlicach. Osoby które zgłoszą chęć odkupienia prac, powinny ten fakt zgłosić 
opiekunom świetlic. Każda praca wyceniana jest indywidualnie. 

…………………………………. ………………………………………...
podpis uczestnika warsztatów podpis rodzica/prawnego opiekuna



KARTA UCZESTNIKA
Letnich Warsztatów Artystycznych

INFORMACJE
Główny organizator: 
Chobieński Ośrodek Kultury, Chobienia ul. Rynek 6, 59-305 Rudna
Miejsce: świetlice Gminy Rudna:
- Chobieński Ośrodek Kultury-świetlica: Chobienia, Naroczyce, Nieszczyce, Radoszyce, Studzionki, Orsk, Chełm, Kębłów, 
Ciechłowice.
- Centrum Kultury Rudna- świetlice: Kliszów, Gawrony.
Termin: 11.07. – 15/16.07.2016
Telefon kontaktowy: 76 8439-519

KARTA UCZESTNIKA 
w świetlicy …………………………………….

nazwa warsztatów …………………………………...

INFORMACJE O UCZESTNIKU
Imię i nazwisko: ...................................................................................................

Data urodzenia: .....................................................................................

Adres zamieszkania: ............................................................................................

Telefon kontaktowy  rodziców/opiekunów: .........................................................

OŚWIADCZENIE RODZICÓW
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w warsztatach wakacyjnych organizowanych przez Chobieński Ośrodek Kultury w
Chobieni. Oświadczam, że dziecko jest zdrowe i nie ma żadnych znanych mi przeciwwskazań do uczestnictwa w warsztatach.
Akceptuję Regulamin  i warunki uczestnictwa mojego dziecka w warsztatach artystycznych. 

....................................................................
    (imię, nazwisko i podpis rodzica/prawnego opiekuna)
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