REGULAMIN UCZESTNIKA
V OGÓLNOPOLSKICH WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH „RADOSNE SERCA”

I PRZEJAZD AUTOKAREM
1. Uczestnicy winni zabrać bagaż w ilości proporcjonalnej do czasu trwania warsztatów artystycznych.
2. Podczas podróży uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów podróżnych oraz stosowania się do
poleceń opiekunów i kierowcy.
3. Uczestnikowi nie wolno bez wiedzy opiekuna oddalać się od grupy podczas przerw w podróży,

II POBYT
1. Uczestnik warsztatów zobowiązany jest stosować się do postanowień, przepisów i regulaminów
obowiązujących w obiekcie zakwaterowania oraz miejscach realizacji programu warsztatów (m.in. przepisów
przeciwpożarowych, komunikacyjnych, poruszania się po drogach publicznych, ciszy nocnej).
2. Uczestnik powinien zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny, a obiekty zabytkowe oraz
eksponaty muzealne traktować z należytym szacunkiem.
3. Korzystanie ze sprzętów na terenie obiektu winno odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem. Ich uszkodzenie
spowoduje pokrycie kosztów naprawy, wymiany przez sprawcę lub jego prawnych opiekunów.
4. Uczestnik podlega opiekunom i jest zobowiązany do bezwzględnego wykonywania ich poleceń.
5. Uczestnik bez zgody opiekuna nie może oddalać się od miejsca zakwaterowania oraz miejsca prowadzenia
zajęć
6. Uczestnik warsztatów zobowiązany jest do zachowania czystości i porządku w miejscu zakwaterowania oraz
jego bezpośredniego otoczenie każdego dnia, a w szczególności w dniu wyjazdu.
7. Uczestnik ma obowiązek dbać o swój bagaż, pieniądze i inne wartościowe przedmioty.
8. Uczestnika obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, zażywania narkotyków, środków odurzających
oraz napojów alkoholowych, w tym także piwa.
9. Podczas warsztatów wszystkich uczestników obowiązuje zachowanie nienarażające bezpieczeństwa własnego i
innych.
10. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania ustalonego porządku dnia, który będzie podany do wiadomości.
11. Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania opiekuna lub kierownika warsztatów o ewentualnym złym
samopoczuciu.
12. Uczestnik naruszający regulamin warsztatów może być wydalony z warsztatów na koszt rodziców/prawnych
opiekunów/placówki. W przypadku uczestnika niepełnoletniego rodzic/prawny opiekun/placówka, zostanie
obciążony kosztami podróży opiekuna, który będzie eskortował uczestnika.

Oświadczam, że zapoznałem(łam) się z regulaminem i akceptuję jego postanowienia

