
 

REGULAMIN WARSZTATÓW TWÓRCZYCH DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem warsztatów twórczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych jest Miejskie Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie 

(dalej MCK „Integrator”). 

2. Celem warsztatów jest rozwijanie aktywności psychofizycznej uczestników. 

3. Karta zgłoszenia dziecka/osoby dorosłej na udział w warsztatach twórczych organizowanych przez MCK „Integrator” jest 

potwierdzeniem zawarcia umowy o przeprowadzenie zajęć – zgodnie z art.6 ust.1 lit.b) RODO.  

4. MCK „Integrator” zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia zajęć warsztatowych oraz występów uczestników warsztatów twórczych 

jak też wystaw prac powstałych w ramach zajęć poza własnymi placówkami np. na imprezach organizowanych w plenerze. 

5. Warsztaty odbywają się w placówkach MCK „Integrator”. 

6. Warsztaty są prowadzone zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć, który umieszczany jest na stronie internetowej MCK 

„Integrator” (www.mckskoczow.pl)  

7. MCK „Integrator” uprawniony jest do wprowadzania zmian dotyczących terminu poszczególnych warsztatów bądź też do ich 

odwołania. 

8. Grupa warsztatowa tworzona jest dla minimum 5 uczestników. W momencie nie spełnienia tego warunku, bądź też rezygnacji 

uczęszczających, grupa ta zostaje rozwiązana. 

9. Posiadacze Kart Dużej Rodziny mogą korzystać z zajęć z zastrzeżeniem nie przekroczenia  20%  stanu grupy. 
 

II. UCZESTNICTWO W WARSZTATACH TWÓRCZYCH 

1. Niepełnoletni uczestnik warsztatów musi posiadać zgodę swoich rodziców/opiekunów prawnych. 

2. Zgłoszenia na warsztaty twórcze wiążą się z wypełnieniem i dostarczeniem do MCK „Integrator” Karty zgłoszenia. 

3. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest uprzednie uiszczenie opłaty wg cennika MCK „Integrator”. 

4. Instruktorzy prowadzą „Dzienniki zajęć”. 

5. MCK „Integrator” zastrzega sobie prawo do ustalenia limitów osób uczestniczących w zajęciach. 
 

III. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA WARSZTATOW   

1. Uczestnicy zobowiązani są do: 

 a) Aktywnego uczestnictwa w zajęciach. 

 b) Posiadania obuwia zmiennego (zajęcia taneczne) 

 c) Współpracy z instruktorami. 

d) Kulturalnego zachowywania się oraz przestrzegania zasad etyki podczas zajęć. 

e) Dbania o sprzęt oraz wyposażenie MCK „Integrator”. 

f) Przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego regulaminu.  
 

IV. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW 

1. Rodzice/opiekunowie prawni uczestników warsztatów zobowiązani są do: 

 a) Odpowiedniego przygotowania dzieci do udziału w zajęciach. 

 b) Terminowego uiszczania opłat zajęcia warsztatowe.  

 c) Przestrzegania harmonogramu zajęć warsztatowych. 

 d) Współpracy z instruktorami. 

e) Zapewnienia bezpiecznego dojazdu dziecka na zajęcia oraz odbioru dziecka po zakończeni warsztatów. 

f) Przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego regulaminu. 
 

V. OPŁATY 

1. Wysokość opłat za uczestnictwo w poszczególnych warsztatach na dany rok szkolny ustala Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury 

„Integrator” w Skoczowie. 

2. Opłaty za warsztaty uiszcza się przed ustalonym terminem rozpoczęcia zajęć. 

3. Posiadaczy Kart Dużej Rodziny, obowiązuje 30%  zniżka na wszystkie warsztaty. 

4. Płatność należy regulować przelewem na rachunek bankowy Miejskiego Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie, ul. Mickiewicza 9, 

43 - 430 Skoczów; nr rachunku: 70 8126 0007 0008 1285 2000 0010 (tytule wpłaty należy wskazać imię i nazwisko uczestnika, rodzaj 

zajęć, kwartał), lub gotówką w kasie w siedzibie MCK „Integrator” przy ul. Mickiewicza 9. 

5. MCK „Integrator” zastrzega sobie prawo do zmiany obowiązującego cennika opłat. 
 

VI. POSTANOWIENIA DODATKOWE 

1. MCK „Integrator” ponosi odpowiedzialność za dzieci uczestniczące w warsztatach wyłącznie w okresie ich trwania, tj. od momentu 

rozpoczęcia do momentu zakończenia zajęć. 

2. Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody materialne wyrządzone w placówkach MCK 

„Integrator” przez ich dzieci. 

3. MCK „Integrator” nie ponosi odpowiedzialności za utratę, pozostawienie lub zniszczenie rzeczy wniesionych na warsztaty przez 

uczestników. 
 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wypełnienie „Karty zgłoszenia” jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu. 

2. W celu ułatwienia kontaktów w sprawach dotyczących zajęć, rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczestniczących w warsztatach, mogą 

udostępnić do wyłącznej wiadomości MCK „Integrator” kontaktowe numery telefonów. 

3. W razie dłuższej (powyżej miesiąca)  nieobecności uczestnika na warsztatach (np. z powodu choroby) kwestia opłat może być 

indywidualnie rozpatrzona na pisemną prośbę zainteresowanego, skierowaną do Dyrektora MCK „Integrator”. 

4.Wszelkie skargi i wnioski można składać pisemnie Dyrektorowi MCK „Integrator”. 
 

Załączniki: 1. Karta zgłoszenia dziecka/osoby dorosłej na udział w warsztatach twórczych. 

http://www.mckskoczow.pl/

