
Regulamin warsztatów makramy „Sznurkowa magia” 
Organizatorem zajęć jest Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce 

Warsztaty odbędą się w Domu Kultury w Kobiernicach od godz. 18.00 do 20.00 w terminach: 
I grupa   
Wrzesień -03,17 
Październik -01,15,29 
Listopad -12,26 
Grudzień -10 
II grupa 
Wrzesień -10,24 
Październik -08,22 
Listopad -05,19 
Grudzień -03,17 
 

1. Warsztaty organizowane są dla dorosłych i młodzieży od 15 roku życia 
2. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest akceptacja tego regulaminu, uregulowanie 

płatności na konto Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce  02 8124 0009 2001 0026 7647 
0001, tytułem: „warsztaty makramy” imię i nazwisko uczestnika oraz wypełnienie karty 
uczestnika zajęć będącej załącznikiem nr 1 do Regulaminu 

3. Zapisy na warsztaty odbywają się telefonicznie , nr tel. 33 8106 055 
4. Warsztaty odbędą się gdy zbierze się grupa ok. 10 osób, w przypadku większej ilości chętnych 

istnieje możliwość utworzenia kolejnej grupy 
5. Instruktorzy mają prawo do usunięcia z warsztatów uczestników, którzy nie mają 

uregulowanej płatności za warsztaty lub naruszają zasady bezpieczeństwa oraz powszechnie 
przyjęte normy zachowania 

6. Opłata za zajęcia wynosi 80 zł za miesiąc wrzesień ( warsztaty +materiały), kolejne miesiące w 
zależności od zużytych materiałów 

7. W przypadku rezygnacji z warsztatów Organizator zwraca 20 % opłaty.  Zwrot następuje 
jedynie gdy rezygnacja wpłynie na adres:  gokporabka@o2.pl  przed rozpoczęciem zajęć w 
danym dniu 

8. Każdy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu warsztatów, poszanowania 
mienia Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i 
kulturalnego zachowania 

9. Podczas warsztatów każdy uczestnik pracuje pod opieką instruktora. Rodzic/opiekun prawny 
uczestnika niepełnoletniego musi złożyć oświadczenie o jego samodzielnym powrocie 

10. Rodzicom/opiekunom prawnym i innym osobom postronnym nie wolno przebywać w sali w 
czasie warsztatów bez zgody instruktora 

11. Uczestnicy zajęć  oraz rodzice/opiekunowie prawni  uczestników niepełnoletnich wyrażają 
zgodę na  wykorzystanie swojego wizerunku, wizerunku niepełnoletniego w materiałach 
promocyjnych Organizatora 

12. Prace manualne wykonane podczas warsztatów są własnością uczestnika zajęć 
13. Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy 

pozostawione w sali, w której odbywają się warsztaty i szatni 
14. Instruktor  ponosi odpowiedzialność za uczestnika jedynie podczas warsztatów 
15. Organizator zastrzega sobie zmiany w Regulaminie warsztatów oraz terminów odbywających 

się zajęć 
16. O wszelkich sprawach nie ujętych w tym Regulaminie decyduje  Dyrektor Gminnego Ośrodka 

Kultury w Porąbce 
17. Uczestnicy  zajęć zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu funkcjonowania GOK w 

Porąbce w czasie epidemii  znajdującego się na stronie internetowej GOK-u w Porąbce 
 

                                                                                          Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania  


