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POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Organizatorem warsztatów ceramicznych dla dorosłych jest Miejski Dom Kultury w Witnicy.  
2. Zajęcia odbywają się w miejscu wskazanym przez organizatora, przy czym zastrzega on sobie prawo 

do jego zmiany z przyczyn od siebie niezależnych.  
3. Uczestnikiem warsztatów może zostać osoba, która zgłosiła chęć uczestnictwa poprzez odpowiedni 

formularz zgłoszeniowy na dany rok szkolny, dostępny na stronie internetowej Domu Kultury 
www.mdk.witnica.pl w zakładce “Warsztaty plastyczne”. 

4. Potwierdzeniem możliwości uczestnictwa jest otrzymanie informacji o dostępności miejsca na 
warsztatach. O przyjęciu uczestnika decyduje kolejność zgłoszeń.  

5. W wyjątkowych sytuacjach organizator ma prawo do odwołania zajęć w danym dniu.  

OPŁATY  

1. Za udział w warsztatach organizator pobiera opłatę w wysokości 49 zł. (słownie: czterdzieści 
dziewięć) miesięcznie.  

2. Opłaty za uczestnictwo w warsztatach dokonywane są w systemie miesięcznym na rachunek 
bankowy Miejskiego Domu Kultury: 43 8355 0009 0114 4978 2000 0001. W tytule przelewu należy 
podać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę miesiąca, za który dokonywana jest płatność.  

3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w warsztatach organizator nie zwraca płatności za 
niewykorzystane zajęcia w danym miesiącu.  

4. Organizator ma prawo do dokonania skreśleń z listy uczestników w przypadku zalegania z opłatą za 
dwa miesiące. W sytuacjach losowych odstępstwo od tej zasady możliwe jest po uzgodnieniu z 
organizatorem.  

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA  

1. Uczestnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z zasadami BHP obiektu, w którym odbywać się 
będą zajęcia oraz do ich bezwzględnego przestrzegania. 

2. Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do poleceń osoby prowadzącej warsztaty, jak również 
do zachowania czystości i porządku w miejscu prowadzenia zajęć.  

3. Prace wykonane przez uczestnika pozostają własnością Domu Kultury i  mogą zostać wykorzystane w 
celach promocyjnych w danym roku szkolnym, podczas wystaw  i innych wydarzeń kulturalno- 
rozrywkowych.  

4. Uczestnik warsztatów liczy się z możliwością uszkodzenia lub zniszczenia się swoich prac, np. podczas 
wypalania w piecu, transportu lub innych okoliczności z przyczyn niezależnych od organizatora.  

5. Po uzgodnieniu z osobą prowadzącą zajęcia prace mogą zostać zwrócone uczestnikowi warsztatów w 
ustalonym terminie.  

6. Prace przechowywane będą nie dłużej niż do ostatniego dnia lipca w danym roku szkolnym.  
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OŚWIADCZENIA I ZGODY  

1. Warunkiem udziału w warsztatach jest akceptacja niniejszego regulaminu.  
2. Przez rozpoczęciem zajęć w danym roku szkolnym uczestnik zobowiązany jest do podpisania 

deklaracji zapoznania się z klauzulą informacyjną RODO.  
3. Przed rozpoczęciem zajęć w danym roku szkolnym uczestnik podpisuje zgodę na publikację swojego 

wizerunku  oraz swoich prac przez MDK Witnica w prowadzonych przez niego wydawnictwach w 
celach promocyjnych i dokumentalnych.  

4. Jeśli uczestnik nie wyraża zgody na publikację wizerunku, ma obowiązek poinformowania o tym 
organizatora warsztatów w formie pisemnej.  

 


