REGULAMIN WARSZTATÓW RODZINNYCH ZIELONO MI
1. Warsztaty rodzinne odbywają się raz w miesiącu, w wybraną sobotę (szczegółowy
harmonogram spotkań znaleźć można na stronie www.galerialomianki.pl) i
podzielone są na trzy tury. Zajęcia dla pierwszej grupy rozpoczynają się o godzinie
11:00, dla drugiej grupy - o godzinie 13:00, dla trzeciej o 15:00. Każde spotkanie
trwa około półtorej godziny.
2. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
3. Zajęcia odbywają się w Galerii Łomianki - w lokalu Współdzielnia.
4. Dzieci mogą wziąć udział w warsztatach tylko pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna. Nie
jest dozwolone pozostawienie dzieci podczas warsztatów bez rodzica lub prawnego opiekuna.
5. Rodzic lub prawny opiekun jest odpowiedzialny za dziecko podczas trwania warsztatów.
6. Każdorazowo w spotkaniu może wziąć udział maksymalnie 26 osób (13 osób dorosłych i 13
dzieci). Z uwagi na rodzaj materiałów, jakie będziemy wykorzystywać podczas zajęć (nożyczki,
klej na gorąco), warsztaty przeznaczone są dla dzieci powyżej 6 roku życia.
7. Jedna para (dziecko/rodzic, dziecko/opiekun) będą wspólnie wykonywać jedną pracę.
8. Podczas pracy z klejem na gorąco, zarówno dziecko, jak i Opiekun zobowiązani są do używania
rękawic ochronnych (zapewnia je organizator).
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w trakcie warsztatu
wskutek nieprzestrzegania regulaminu i/lub zaleceń osób prowadzących warsztat.
10. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na
terenie Organizatora, w stosunku do innych Uczestników, jak i za uszkodzenie mienia
Organizatora.
11. Organizator nie ubezpiecza Uczestników od odpowiedzialności cywilnej ani od następstw
nieszczęśliwych wypadków i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w organizacji grup lub odwołania warsztatów w
przypadku wprowadzenia zarządzeń i ograniczeń związanych z epidemią wirusa SARS-CoV-2 w
Polsce.
13. Zajęcia mają charakter zamknięty. Na każde warsztaty obowiązują zapisy - chęć uczestnictwa w
wydarzeniu zgłosić drogą mailową na adres: DIY.LOMIANKI@GMAIL.COM. O udziale w
wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń.
14. W czasie trwania warsztatów należy zakrywać usta i nos oraz zachowywać dystans społeczny
(1,5 metra od innych osób).
15. Informacje o kolejnych spotkaniach publikowane są na fanpage Galerii Łomianki.

16. Osoby, które zapisały się na warsztaty, a nie mogą w nich uczestniczyć, zobowiązane są do
odwołania chęci uczestniczenia w warsztatach na 2 dni przed datą warsztatów. Odwołanie
warsztatów pod adresem mailowym: DIY.LOMIANKI@GMAIL.COM.
17. Osoby, które zapisały się na warsztaty i nie pojawiły się na nich lub nie odwołały minimum na 2
dni przed warsztatami, nie będą mogły zapisać się na kolejne warsztaty.
18. Organizator ma prawo do zmiany zapisów w regulaminie bez wcześniejszego powiadomienia
uczestników.
19. Potwierdzenie uczestnictwa w warsztacie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

