
 

REGULAMIN WARSZTATÓW PLASTYCZNYCH „SŁOŃCE DZIECIŃSTWA” 

ORGANIZOWANYCH W PAŁACU W CHRZĘSNEM  

§ 1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin dotyczy warsztatów  plastycznych i prowadzonych przez 

Organizatora na rzecz Uczestnika, zwanych dalej: "Warsztatami". 

2. Organizatorem warsztatów jest Powiat Wołomiński, 05-200 Wołomin, ul. 

Prądzyńskiego 3. 

3. Miejsce prowadzenia Warsztatów: Zespół pałacowo-parkowy w Chrzęsnem, 05-240 

Chrzęsne, ul. Pałacowa 1. 

4. Harmonogram Warsztatów zawarty jest  w załączniku nr 1 do Regulaminu. 

5. Termin nadsyłania zgłoszeń:  do 25.06.2019 r. 

6. Uczestnikiem warsztatów może być osoba w wieku szkolnym od 6 lat. Osoba 

niepełnoletnia zgłoszona jest przez Opiekuna, na podstawie poprawnie wypełnionej 

karty zgłoszeniowej (załącznik nr 2 do Regulaminu). 

7. Udział w Warsztatach jest bezpłatny. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia uczestnictwa w warsztatach, gdy: 

 karta zgłoszeniowa złożona została po terminie,  

 karta zgłoszeniowa została wypełniona błędnie lub niekompletnie, 

 został przekroczony limit uczestników. 

9. Warsztaty odbywają się w dwóch grupach maksymalnie 25 – osobowych, w formie 

cyklu –obejmującego sześć dni zajęć. Każde zajęcia trwają 2 godziny zegarowe. 

Liczba miejsc jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.  

10. Warsztatów odbywają się w czasie wakacji w okresie od 01.07.2019 r. do 06.07.2019 

r. 

11. Kandydaci zakwalifikowani do udziału w Warsztatach zostaną poinformowani 

telefonicznie w terminie do 26.06.2019 r. 

§ 2 

PRZEDMIOT  REGULAMINU 

1. Niniejszy Regulamin określa relacje pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem 

powstałe w związku z Warsztatami. 

2. Niepełnoletniego Uczestnika w kwestiach formalnych reprezentuje Rodzic lub 

Opiekun prawny.  

3. Złożenie karty zgłoszeniowej na Warsztaty, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego 

Regulaminu, jest jednoznaczne z przyjęciem warunków Regulaminu. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa  

w Warsztatach. 

5. Zasady ochrony danych osobowych zwarte są w  Klauzuli informacyjnej o ochronie 

danych osobowych, stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi 

przepis prawa lub zawarta między stronami umowa 

§ 3 

CELE WARSZTATÓW 



Celem Warsztatów  plastycznych  jest: 

1. Propagowanie i popularyzacja wśród dzieci wiedzy o plastyce. 

2. Rozwijanie wyobraźni, doświadczeń artystycznych. 

§ 4 

OBOWIĄZKI ORGANIZATORA 

1. Organizator zapewnia autorski plan Warsztatów. 

2. Organizator zapewnia materiały plastyczne, miejsce oraz osoby prowadzące 

Warsztaty. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy (pieniądze, przedmioty 

wartościowe) pozostawione przez uczestników w miejscu prowadzenia zajęć. 

4. Organizator Warsztatów zastrzega sobie prawo do dokumentacji fotograficznej oraz 

filmowej zajęć warsztatowych i ich publikacji w celach promocyjnych. 

§ 5 

PRACE PLASTYCZNE 

1. Wybrane przez prowadzącego prace plastyczne powstałe podczas Warsztatów mogą 

przechodzą na własność Organizatora wraz z przejęciem wszelkich praw autorskich. 

§ 6 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA 

1. Uczestnik obowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz 

stosowania się do poleceń prowadzącego. 

2. W celu zgłoszenia uczestnictwa  w Warsztatach, należy wypełnić kartę zgłoszeniową 

dostępną się na stronach: www.palacwchrzesnem.pl oraz www.powiat-wolominski.pl , 

którą należy złożyć w wersji papierowej, osobiście lub przesłać na adres: Pałac w 

Chrzęsnem, ul. Pałacowa 1, 05-240 Chrzęsne, lub mejlem: 

pałac@palacwchrzesnem.pl,  w terminie do 26 czerwca 2019 r. 

3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych  

w karcie zgłoszenia dla celów prowadzenia warsztatów. 

§ 7 

PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ 

1. Uczestnik powinien posiadać strój przystosowany do zajęć. 

2. Zajęcia rozpoczynają się w miejscu i o godzinie wskazanej przez Organizatora. 

3. Zajęcia będą realizowane w Spichlerzu na terenie Zespołu pałacowo-parkowego w 

Chrzęsnem. 

§ 8 

BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW 

1. Uczestnik niepełnoletni nie może opuszczać terenu Warsztatów w trakcie ich trwania.  

2. Rodzic/Opiekun prawnym zapewnia transport Uczestnika do i z Pałacu w Chrzęsnem 

we własnym zakresie.  

http://www.palacwchrzesnem.pl/
http://www.powiat-wolominski.pl/
mailto:pałac@palacwchrzesnem.pl


3. Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika odpowiada za szkody wyrządzone przez 

Uczestnika warsztatów.  

4. Uczestnicy Warsztatów zobowiązani są do korzystania z urządzeń i materiałów 

znajdujących się w pracowni plastycznej zgodnie z ich przeznaczeniem oraz 

wyłącznie pod opieką instruktora. 

5. Używanie materiałów, w które wyposażona jest pracownia, odbywa się tylko zgodnie 

z ich przeznaczeniem, według zasad i instrukcji udzielonej przez instruktora z zakresu 

plastyki. 

6. Samodzielne korzystanie z wyżej wymienionych materiałów surowo zabronione. 

7. Wszelkie niebezpieczeństwa należy zgłaszać osobie prowadzące warsztaty. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Uczestników 

Warsztatów wynikające z nie przestrzegania zapisów wyżej wymienionego 

Regulaminu oraz innych regulaminów obowiązujących na terenie Pałacu w 

Chrzęsnem. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub jakiejkolwiek 

konsekwencje zdrowotne będące następstwem nie zastosowania się do poleceń 

instruktora. 

§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.  

2. Do niniejszego Regulaminu mają zastosowanie zapisy Regulaminu imprez Powiatu 

Wołomińskiego, przyjętego Zarządzeniem nr 288.2018 Starosty Wołomińskiego z dn. 

22 listopada 2018 roku.  

 

 

 

 

Wykaz załączników: 

Załącznik nr 1- Harmonogram warsztatów 

Załącznik nr 2- Karta zgłoszeniowa dziecka 

Załącznik nr 3- Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych 

 


