REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
W trosce o komfort grupy i sprawny przebieg warsztatów bardzo prosimy o zapoznanie się z poniższymi
informacjami.
1. Udział we wszystkich warsztatach oraz wykładach jest bezpłatny.
2. Obecność opiekuna obowiązkowa przez cały czas trwania zajęć. Prosimy o dostosowanie ilości
opiekunów do wielkości grupy dzieci -zalecamy 1 opiekun/ max.10 osób.
3. Prosimy o zgłaszanie wszelkich potrzeb grupy czy jej indywidualnych uczestników w formularzu
zgłoszeniowym.
4. Sala edukacyjna jest w pełni wyposażona we wszystkie materiały plastyczne i edukacyjne. Prosimy
jedynie o zaangażowanie opiekunów grupy w nadzorowanie przebiegu zajęć oraz dbanie o
bezpieczeństwo uczestników.
5. Część zajęć odbywa się w salach wystawowych, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w
obecności prezentowanych dzieł sztuki, niedotykanie eksponatów, niejedzenie i picie, niebieganie.
6. Uczestnik zajęć ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na
terenie Organizatora, w stosunku do innych jego uczestników jak i za uszkodzenie lub zniszczenie
mienia Organizatora.
7. Przed rozpoczęciem zajęć plecaki, torby, parasole oraz okrycia wierzchnie należy pozostawić w szatni.
8. Pewne zajęcia wymagają użycia farb oraz innych materiałów brudzących. W przypadku jakichkolwiek
ubrudzeń i zniszczeń, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w trakcie
zajęć.
9. Sygnalizujemy, że w galerii nie ma możliwości zakupu jedzenie czy picia. Bardzo prosimy, aby
opiekunowie zapewnili dzieciom wodę i w razie konieczności jedzenie. Przy wcześniejszym
uprzedzeniu możliwe jest udostępnienie sali warsztatowej na dodatkowe 30 minut, aby umożliwić
dzieciom zjedzenie posiłków.
10. W przypadku spóźnienia prosimy o kontakt telefoniczny z Edukatorem p. Katarzyną Piskorz, która
pozostaje do Państwa dyspozycji pod numerem +48 695 64 44 66.
11. W przypadkach zmiany planów, bardzo prosimy o informację o rezygnacji z udziału w warsztatach czy
wykładach przynajmniej na dobę przed planowanym wydarzeniem.
12. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany daty oraz godziny rozpoczęcia zajęć, o czym w miarę
własnych możliwość będzie informował Uczestników. W takim przypadku Organizator nie będzie
zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec uczestnika zajęć.
13. W trakcie warsztatów zarówno uczestnikom jak i opiekunom zostanie przekazana ankieta
ewaluacyjna. Bardzo prosimy o jej wypełnienie, jest ona dla nas cennym źródłem wiedzy, jak
zmieniać i dostosowywać nasz program edukacyjny do potrzeb jego uczestników.

