REGULAMIN
ZASADY UCZESTNICTWA W WARSZTATACH DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH „AKTYWNY BROCHÓW”
ORGANIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ „MADE IN BROCHÓW” W OKRESIE WRZESIEŃ-GRUDZIEŃ 2017 r. W OŚRODKU
CENTRUM EDUKACJI SPOŁECZNEJ
w ramach projektu „AKTYWNY BROCHÓW” współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław

Definicje
Organizator – fundacja „Made in Brochów”, dalej zwana „MiB”.
Centrum Edukacji Społecznej (CES) – dział WCRS przy ul. Koreańskiej 1A, w którego Ośrodku zajęcia się
odbywają.
Opiekun uczestnika – rodzic lub opiekun prawny dziecka, które uczestniczy w zajęciach organizowanych przez
„MiB”.
Uczestnik – osoba, która uczestniczy w zajęciach organizowanych przez „MiB”.
W zależności od wieku osób zgłoszonych na zajęcia oraz ich zdolności poznawczych Organizator zastrzega sobie
prawo do przesunięcia granic wiekowych, które pozwolą na lepszą realizację zajęć oraz będą lepiej odpowiadały
potrzebom Uczestników zajęć.
I. Zasady ogólne
1. Zajęcia organizowane są przez fundację „Made in Brochów” w ramach projektu „AKTYWNY BROCHÓW”
współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław.
2. Zajęcia odbywają się na terenie Ośrodka Centrum Edukacji Społecznej na Brochowie przy ul. Koreańskiej 1A.
Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w zajęć poza CES, jednak zawsze po wcześniejszym
powiadomieniu o tym uczestników / rodziców lub opiekunów uczestników i za ich zgodą.
3. Zajęcia odbywają się w okresie wrzesień – grudzień 2017 r. Informacje o zajęciach, w tym: rodzaje, zapisy, terminy,
płatność podane są przez fundację „Made in Brochów” na stronie www.facebook.com/madeinbrochow oraz na
stronie www.madeinbrochow.wroclaw.pl. Zapisy odbywają się poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej dostępnej
online i dostarczenie jej wypełnionej przez Uczestnika / Opiekuna Uczestnika osobiście do członka „MiB” (po
wcześniejszym uzgodnieniu, lub drogą mailową na adres madeinbrochow@gmail.com, po uprzednim zapoznaniu się
z niniejszym regulaminem.
4. Istnieje możliwość zapisania jednego Uczestnika na kilka rodzajów zajęć.
5. Zajęcia odbywają się w oparciu o program edukacyjno-rozwojowy, artystyczny i sportowy; ich celem jest
aktywizacja i integracja mieszkańców Brochowa. To propozycja aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu,
zapewnienie rozwoju osób w każdym wieku oraz inspirowanie ich do rozwijania swoich talentów i pasji.
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6. Zapisując się na zajęcia Uczestnik / Opiekun uczestnika wyraża jednocześnie zgodę na jego uczestnictwo w
zajęciach, udostępnienie wizerunku, podstawowych danych dotyczących uczestnika oraz publikację prac w różnych
mediach, a także podpisuje treść oświadczenia o udzieleniu zgody na wykorzystywanie zdjęć z wizerunkiem
uczestników, stanowiącego element karty zgłoszeniowej uczestnika. Wykonane podczas zajęć prace Uczestnicy
odbierają po zakończeniu zajęć.
7. Uczestnicy /Opiekunowie uczestników udostępniają Organizatorom pełne dane osobowe, podpisując oświadczenie
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. nr 101 poz. 926, ze zm.), stanowiące element karty zgłoszeniowej
Uczestnika. Informacje takie będą wykorzystane wyłącznie do komunikacji (np. w razie nagłej choroby na zajęciach
lub w innych nagłych wypadkach). W celach promocyjnych „MiB” podaje jedynie informacje podstawowe.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć.
9. Organizator nie zapewnia wyżywienia Uczestnikom podczas trwania zajęć.
II. Zasady uczestnictwa
1. Liczba przyjętych Uczestników dla każdego z rodzajów zajęć ustalana jest osobno i zależna od specyfiki tych zajęć.
2. Na zajęciach obowiązują wcześniejsze zapisy przez Uczestnika / Opiekuna uczestnika, obejmujące m.in. wyrażenie
zgody na udział dziecka w zajęciach.
3. W przypadku zaistnienia sytuacji, w której Uczestnik utrudnia i uniemożliwia prowadzenie zajęć i/lub stanowi
zagrożenie dla innych uczestników, Organizator zastrzega sobie prawo do poinformowania Uczestnika / Opiekuna
uczestnika o tego typu zdarzeniu i konieczności wcześniejszego opuszczenia przez niego zajęć. Jeśli sytuacja taka
powtarza się, Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy zgłoszeniowej.
4. W przypadku zaistnienia nieszczęśliwego wypadku podczas odbywających się zajęć Uczestnik / Opiekun
Uczestnika nie będzie rościł z tego tytułu żadnych roszczeń względem „MiB”.
5. W przypadku odwołania i/lub przełożenia zajęć przez Organizatora, Uczestnicy zostaną niezwłocznie
poinformowani o zmianach na stronie www.facebook.com/madeinbrochow oraz na stronie
www.madeinbrochow.wroclaw.pl.
6. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach Uczestnik / Opiekun uczestnika zobowiązany jest do niezwłocznego
poinformowania o tym Organizatora.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy zgłoszeniowej w przypadku
nieusprawiedliwionej nieobecności na dwóch kolejnych zajęciach.
8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za Uczestnika w drodze na zajęcia i powrotnej.
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III. Materiały oraz sprzęt używane podczas zajęć
1. Organizator zajęć zapewnia podstawowe materiały oraz sprzęt niezbędne do przeprowadzenia zajęć (np. maszyny
do szycia, sprzęt audiowizualny, materiały artystyczne i inne przybory). Jednak w przypadku niektórych zajęć,
Organizator zastrzega sobie prawo do wystosowania prośby do Uczestnika / Opiekuna uczestnika, o zaopatrzenie
Uczestnika w materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć, np. materiały do szycia i inne.
2. Uczestnicy zajęć nieodpłatnie korzystają ze sprzętu, w który wyposażony jest Ośrodek CES. Korzystanie ze sprzętu
możliwe jest po powiadomieniu instruktora i wyrażeniu przez niego zgody, przy zachowaniu zasad BHP.
3. Uczestnik /Opiekun uczestnika biorącego udział w zajęciach odpowiada za poczynione przez siebie / dziecko
szkody, zniszczenie mienia i zobowiązany jest do zwrotu kosztów zniszczonych przez siebie / dziecko przedmiotów i
sprzętów.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy stanowiące własność Uczestnika i pozostawione przez niego
na terenie Ośrodka CES.
IV. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
1. Organizator podejmuje każdorazowo stosowne działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy,
powiadamia o zagrożeniu, stosuje zamienne środki ostrożności lub nie dopuszcza do uczestnictwa w danych
zajęciach.
2. Uczestnicy zobowiązani są do ochrony odzieży przed zniszczeniem (fartuchy ochronne) oraz używania
obuwia zamiennego na terenie Ośrodka CES.
3. Uczestnicy zobowiązani są do zaopatrzenia się w odpowiednią ilość napojów (np. wody).
4. CES zapewnia środki czyszczące (mydło, ręczniki jednorazowe).
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