
REGULAMIN LETNICH WARSZTATÓW ETNOGRAFICZNYCH
W PRACOWNI DUŻY POKÓJ

Rozdział I
Warunki uczestnictwa w warsztatach

1. Letnie warsztaty etnograficzne to spotkania o charakterze edukacyjno-animacyjnym
prowadzone w Pracowni Duży Pokój przez edukatorki Stowarzyszenia “Pracownia
Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego (zwanego dalej Organizatorem) w okresie
wakacyjnym, nietworzące zamkniętego cyklu spotkań.

2. Warsztaty odbywają się w Pracowni Duży Pokój przy ul. Wareckiej 4/6 (wejście od ul.
Kubusia Puchatka) w Warszawie (00-040).

3. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest zapisanie się na wybrane warsztaty
poprzez formularz internetowy znajdujący się na stronie internetowej
www.etnograficzna.pl oraz uiszczenie opłaty za warsztaty.

4. Zapisy są otwarte do dnia poprzedzającego warsztaty do godziny 16:00. Wieczorem,
w dzień poprzedzający warsztaty, Uczestnicy otrzymają informację potwierdzającą
lub odwołującą warsztaty drogą telefoniczną, mailową lub SMS-em.

5. W warsztatach może wziąć udział minimalnie 5, a maksymalnie 10 uczestników.
6. Stan zdrowia uczestników musi pozwalać na uczestnictwo w warsztatach.
7. Rodzice/opiekunowie zapisujące dzieci na warsztaty deklarują, że zarówno dzieci,

jak i rodzice/opiekunowie są zdrowi oraz że w ciągu ostatnich 14 dni nie mieli/miały
kontaktu z osobą zarażoną wirusem Covid-19.

8. Rodzice lub Opiekunowie są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania dziecka
do sali zajęciowej oraz odbierania z niej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności
za bezpieczeństwo nieletniego Uczestnika pozostawionego bez opieki po
zakończeniu planowanych zajęć.

9. Odpowiedzialność za nieletniego uczestnika zajęć Organizator ponosi tylko w czasie
trwania zajęć, na które jest zapisany.

Rozdział II
Odwoływanie warsztatów

1. Warsztaty mogą zostać odwołane w przypadku:
a. choroby/usprawiedliwionej nieobecności edukatorki;
b. zaistnienia wypadków losowych;
c. wprowadzenia zakazów związanych z wprowadzeniem stanu epidemii lub

zagrożenia epidemiologicznego uniemożliwiających prowadzenie działalności
przez Organizatora.

2. O odwołaniu zajęć Uczestnicy są informowani: telefonicznie, mailowo lub SMS-em.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zorganizowania zastępstwa, w przypadku

nieobecności edukatorki prowadzącej warsztaty.
4. Zmniejszenie liczby Uczestników warsztatów poniżej niezbędnego minimum (5 osób)

może skutkować odwołaniem warsztatów.

Rozdział III

http://www.etnograficzna.pl


Zasady korzystania z sali zajęciowej

1. Korzystanie z wyposażenia sali zajęciowej odbywa się zgodnie z jej przeznaczeniem.
2. Uczestnicy warsztatów ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu

Organizatora. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność ponoszą
rodzice/prawni opiekunowie tej osoby.

Rozdział V
Płatność za zajęcia

1. Opłata za uczestnictwo w jednych warsztatach wynosi 50 zł za jednego uczestnika.
W przypadku warsztatów rodzinnych jako jeden uczestnik traktowane jest 1 dziecko
+ 1 rodzic/opiekun.

2. Wniesienie opłaty za uczestnictwo w warsztatach jest jednoznaczne z akceptacją
niniejszego Regulaminu.

3. Opłaty za warsztaty należy dokonać przed warsztatami poprzez wpłatę na konto
Organizatora: Santander Bank Polska 28 1090 1883 0000 0001 2066 3021. W tytule
przelewu prosimy wpisać: “Warsztaty, temat/tematy (mandala, rośliny, Persja,
Jedwabny Szlak) - imię, nazwisko uczestnika”

4. Nie ma możliwości zapłaty za warsztaty w siedzibie Organizatora.
5. Opłaty za zajęcia przyjmowane są z góry.
6. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z warsztatów, Uczestnikowi nie przysługuje

zwrot wniesionej opłaty. W przypadku rezygnacji z powodu choroby Uczestnikowi
zwracane jest 50% wniesionej opłaty (25 zł). W przypadku odwołania warsztatów z
winy Organizatora zwracane jest 100% wpłaconej kwoty (50 zł).

7. W sytuacjach, w których zapisany Uczestnik nie może uczestniczyć w warsztatach,
jego miejsce może przejąć osoba wskazana przez Uczestnika lub rodzica/opiekuna
Uczestnika w ramach tego samego zgłoszenia.

Rozdział VI
Ochrona danych osobowych

1. Do uczestnictwa w zajęciach niezbędne jest podanie danych osobowych
wskazanych w formularzu zgłoszeniowym. Niepodanie danych może skutkować
niemożnością skorzystania z zajęć. Administratorem danych osobowych jest
Stowarzyszenie “Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego, z siedzibą w
(00-040) Warszawie przy ulicy Wareckiej 4/6.

Rozdział VII
Pozostałe postanowienia

1. Wszystkich Uczestników zajęć obowiązuje bezwzględne stosowanie się do
przepisów PPOŻ i BHP.

2. Informacje o Organizatorze dostępne na stronie www.etnograficzna.pl.

http://www.etnograficzna.pl

