
REGULAMIN 

Warsztaty zdobienia bombek choinkowych 

Organizator: 

Rzeszowski Dom Kultury filia Krynicka 
 

 

 

I. Postanowienia ogólne: 

1. Organizatorem warsztatów jest Rzeszowski Dom Kultury filia Krynicka przy ulicy Krynickiej 1. 

2. Warsztaty odbędą się 15 grudnia 2018 r., w Rzeszowskim Domu Kultury filia Krynicka,  

ulica Krynicka 1, w godzinach 11:00 – 14:00.  

 

II. Cele warsztatów: 

1. Rozbudzenie kreatywności oraz twórczej aktywności wśród dzieci i młodzieży. 

2. Rozbudzenie zdolności manualnych. 

3. Rozwinięcie umiejętności pracy w grupie. 

4. Kształtowanie umiejętności obserwacji otaczającego nas świata. 

5. Pielęgnowanie tradycji  świątecznych. 

 

III. Uczestnicy warsztatów: 

1. „Warsztaty zdobienia bombek choinkowych” skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku 7 - 14 lat. 

2. Uczestnicy zobowiązani są stosować się do poleceń instruktora prowadzącego warsztaty  

oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa, ładu i porządku. 

3. Uczestnicy nie mogą opuszczać budynku, w którym przeprowadzane są warsztaty bez wiedzy 

 i zgody instruktora. 

4. Uczestnicy mają prawo do korzystania z materiałów oraz sprzętu znajdującego się na wyposażeniu 

Rzeszowskiego Domu Kultury filia Krynicka. 

5. Za wszelkie szkody materialne poczynione przez uczestnika warsztatów, odpowiedzialność 

materialną wobec Organizatorów ponoszą rodzice/opiekunowie prawni i zobowiązują się do pokrycia 

kosztów ich usunięcia. 

 

IV. Rekrutacja: 

1. Zapisy rozpoczynają się 3 grudnia i będą trwać do 13 grudnia 2018 roku. 

2. Maksymalna liczba uczestników warsztatów: 15 osób. 

3. O uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń. 

4. Zapisy będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach 12:30 -19:30, pod numerem 

telefonu: 500 226 659. 

5. Koszt: 5,00 zł/osoba. 

6. Po dokonaniu zapisu telefonicznego należy dostarczyć wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik nr. 1)  

dostępną na stronie www.rdk.rzeszow.pl lub na miejscu, w Rzeszowskim Domu Kultury  

filia Krynicka, podpisaną przez rodzica/ prawnego opiekuna niepełnoletniego uczestnika wraz  

z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych (załącznik nr. 2) do Rzeszowskiego 

Domu Kultury filia Krynicka oraz uiścić opłatę za uczestnictwo w zajęciach. 

 



 

 

IX. Postanowienia końcowe: 

1. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione i pozostawione przez uczestników w czasie 

trwania warsztatów, za rzeczy skradzione oraz zniszczenia rzeczy należących do uczestników 

dokonanych przez innych uczestników. 

2. Uczestnik warsztatów, wyraża zgodę na: 

a) przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych, którym jest Organizator 

wydarzenia, do celów związanych z organizacją niniejszego wydarzenia, na podstawie 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego, Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.  

b) wykorzystanie przez Organizatora wizerunku uczestnika - zdjęcia, filmu wykonanego podczas  

w/w wydarzenia i przenosi na Organizatora, w zakresie nieograniczonym czasowo  

i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem- zdjęciem, filmem. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania fragmentów lub całości zrealizowanych etiud 

filmowych do celów promocyjnych, w tym prawo do ich publikacji, a także do ich prezentowania 

publicznie związanych z działalnością Organizatora. 

4. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, które nie naruszają 

praw nabytych uczestników warsztatów. Regulamin warsztatów będzie obowiązywać od chwili 

jego opublikowania na stronie www.rdk.rzeszow.pl.  

6. Zgłoszenie uczestnictwa w warsztatach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

 

 

 

KONTAKT: 

Rzeszowski Dom Kultury filia Krynicka 

ul. Krynicka 1, 35- 505 Rzeszów 

Tel. : 500 226 659 

poniedziałek – piątek, w godzinach od 12:30 do 19:30 

 

 

http://www.rdk.rzeszow.pl/

