
  1. Organizatorem warsztatów „Mała pracownia projektowania” jest Zamek Cieszyn. 

  2. Warsztaty odbywają się w siedzibie Zamku Cieszyn, ul. Zamkowa3  abc w  Cieszynie. 

  3. W warsztatach mogą wziąć udział dzieci w wieku 7—12 lat.

  4. Warsztaty odbywają się raz w miesiącu (w sobotę), począwszy od października 2017 r. do maja 2018 r., w go-
       dzinach od 10.00—13.00, z wyłączeniem miesiąca grudnia. 

  5. Zapisywać dzieci można drogą mailową, na adres: mjarema@zamekcieszyn.pl oraz telefonicznie pod nu-
       merem: +48 33 851 08 21 w. 18.

  6. Warunkiem zapisu i rezerwacji miejsca na poszczególny warsztat jest wpłata na konto ING Bank Śląski
       o/Wodzisław 53 1050 1403 1000 0022 8888 9161 z dopiskiem w tytule imię i nazwisko dziecka oraz „Mała
       pracownia projektowania”. 

  7. Koszt warsztatów wynosi: od 30 do 50 zł za warsztat za jedno dziecko.

  8. Opłaty należy dokonać najpóźniej na 3 dni przed kolejnym warsztatem. Konsekwencją nieuregulowania
       płatności w wyznaczonym terminie jest skreślenie z listy uczestników warsztatów.

  9. O uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.

10. Rezygnacja z udziału połączona ze zwrotem wpłaty jest możliwa najpóźniej 1 dzień przed pojedynczym
       wydarzeniem.

11. Rodzice / opiekunowie są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci z warsztatów.

12. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem kadry Zamku Cieszyn według opracowane go planu.

13. Zamek Cieszyn zapewnia, że Pracownik odpowiedzialny za realizację warsztatów, posiada wykształcenie
       pedagogiczne. 

14. Grupa warsztatowa liczy maksymalnie 13—15 dzieci.

15. W trakcie warsztatów organizatorzy zapewniają herbatę oraz małą słodką przekąskę.

16. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników podczas warsztatów oraz za zniszcze
       nia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników.

17. Zachęcamy do tego, aby nie przynosić cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mu-
       zyki, które nie są niezbędne do realizacji warsztatów.

18. Organizator warsztatów dokłada wszelkich starań, by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do nauki
       i zabawy, umożliwić im aktywne uczestnictwo w zaplanowanych zajęciach.

19. W razie nagannego zachowania uczestnika warsztatów (nie stosowanie się do poleceń wychowawcy, wul-
       garyzmy itp.) organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy uczestników bez zwrotu kosztów.

20. Udział dziecka w warsztatach jest równoznaczny z wyrażeniem  zgody jego rodziców / opiekunów na pu-
       blikację wizerunku dziecka dla celów promocyjnych Zamku Cieszyn.  Jednocześnie rodzice / opiekunowie
       mają prawo do pisemnej odmowy publikacji.

21. Udział dziecka w warsztatach jest równoznaczny z akceptacją zapisów regulaminu.

REGULAMIN WARSZTATÓW 

 
 

 
 

 


