
 
REGULAMIN WARSZTATÓW SMYK ARENA 

organizowanych przez Rzeszowski Dom Kultury 
 

I ORGANIZACJA  

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w warsztatach SMYK ARENA organizowanych przez Rzeszowski Dom Kultury,  

w ramach projektu Europejski Stadion Kultury.                              

2. Warsztaty odbędą się 29 sierpnia 2020 r. na rzeszowskich Bulwarach i są bezpłatne: 

 godz. 13:00 – 15:00 – lawendowe woreczki, 

 godz. 13:00 – 15:00 – szkło na wesoło, 

 godz. 16:00 – 18:00 – nietuzinkowa skała, 

 godz. 16:00 – 18:00 – kulkowy labirynt. 

3. Rzeszowski Dom Kultury ponosi odpowiedzialność za dziecko wyłącznie w czasie zajęć, prowadzonych w ramach projektu SMYK ARENA. 

4. Warsztaty odbywają się pod stałym nadzorem instruktorów według opracowanego harmonogramu. 

5. W warsztatach mogą wziąć udział dzieci, młodzież oraz rodziny. 

6. Ilość miejsc zgodnie z wytycznymi GIS jest ograniczona do 14 osób na jednych warsztatach. 

7. Uczestnicy warsztatów zobowiązani są do wykonywania poleceń instruktorów, a także do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, ładu  

i porządku.  

8. Rzeszowski Dom Kultury nie odpowiada za rzeczy zagubione i pozostawione przez dziecko w czasie warsztatów oraz za zniszczenia rzeczy, 

należących do dzieci, a dokonane przez innych Uczestników. 

9. W przypadku nałożenia kwarantanny, na któregoś z domowników nie wolno przyprowadzać dziecka na warsztaty. 

 

 

II WYTYCZNE SANITARNE 

1. Na Warsztaty będą przyjmowane tylko dzieci zdrowe, bez objawów żadnej choroby. 

2. Miejsca warsztatowe będą dezynfekowane po każdym Uczestniku Warsztatów.  

3. Każda osoba wchodząca na Warsztaty musi zdezynfekować dłonie.  

 

III ZAPISY NA WARSZTATY 

1. Drogą elektroniczną od dnia 29 lipca 2020 r. poprzez przesłanie kompletu dokumentów na adres anna.laaroussi@rdk.rzeszow.pl  

 podpisany Regulamin, 

 karta Uczestnika, 

 klauzula Informacyjna, 

Osoby zapisane drogą online, a które nie przyjdą na umówioną godzinę Warsztatów zostaną usunięte z listy Uczestników Warsztatów. 

2. Na miejscu w ramach wolnych miejsc po wypełnieniu kompletu dokumentów. 

 

Niniejszy Regulamin winien być zaakceptowany i podpisany przez rodzica posiadającego pełnię praw rodzicielskich lub opiekuna prawnego 

Uczestnika warsztatów SMYK ARENA. 

Oświadczam, że zapoznałem/łam  się z powyższym Regulaminem i akceptuję jego warunki. 
Oświadczam, że jestem świadomy/a obostrzeń wynikających z reżimu sanitarnego według wytycznych Głównego 
Inspektora Sanitarnego. 

       Niniejszym potwierdzam własnoręcznym podpisem, że wszystkie dane i informacje podane w dokumentacji 
       rekrutacyjnej są prawdziwe. 
 
 
 
         
       ………………………………………………………………...                            ……………………………..…………………………………………………………………………………….. 
                                 miejscowość, data                                                     podpis rodzica posiadającego pełnię praw rodzicielskich lub prawnego opiekuna 
 
 
 

 

mailto:anna.laaroussi@rdk.rzeszow.pl

