
REGULAMIN 

WARSZTATÓW ORGANIZOWANYCH W EUROREGIONALNYM 

            CENTRUM KULTURY I KOMUNIKACJI W PIEŃSKU 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich warsztatów organizowanych i prowadzonych 

przez Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku.  

2. Warsztaty odbywają się w ramach działalności statutowej. 

3. Warsztaty są adresowane do mieszkańców Miasta i Gminy Pieńsk, dopuszcza się 

uczestnictwo spoza gminy na odrębnych warunkach. 

4. Liczebność grupy określana jest przez instruktora warsztatów i zatwierdzana przez 

dyrektora Euroregionalnego Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku. 

5. Warsztaty odbywają się zgodnie z opracowanym przez instruktora harmonogramem, 

który dostępny jest na stronie www.euregiokom.webd.pl 

6. W czasie ferii, wakacji, i innych dni wolnych warsztaty uzgadniane są indywidulanie z 

instruktorem prowadzącym. 

7. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest akceptacja i przestrzeganie niniejszego 

regulaminu, podpisanie oświadczenia oraz dokonanie miesięcznej płatności. 

 

II. Warunki uczestnictwa 

 

1. Uczestnikami warsztatów mogą być osoby wyrażające chęć uczestnictwa w nich, 

zajęcia prowadzone są dla dzieci powyżej 6 lat / w zależności od rodzaju 

warsztatów/oraz dla osób dorosłych. 

2. Warunkiem udziału w warsztatach jest: 

- zgłoszenie i zapisanie uczestnika 

- wypełnienie Oświadczenia i przekazanie go instruktorowi prowadzącemu warsztaty 

- uiszczenie opłaty w wysokości 5,00 zł/ za jedne zajęcia  

- akceptacja niniejszego regulaminu 

       III.       Obowiązki organizatora  

1. Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku zapewnia materiały 

plastyczne, materiały edukacyjne, przygotowaną na warsztaty salę oraz opiekę 

prowadzącego warsztaty. 

2. Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku zobowiązuje się do 

promowania działalności artystycznej uczestników warsztatów poprzez organizowanie 

wystaw, koncertów, itp. 

3. Euoregionalne Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku może odwołać zajęcia w 

przypadkach gdy na terenie instytucji odbywają się uroczystości, imprezy artystyczne 

uniemożliwiające przeprowadzenie zajęć. 

http://www.euregiokom.webd.pl/?fbclid=IwAR32LDyrRUxYYVgMw5XxJwVr-BMHnzvsnfVk49Bjt9uR_F0SL2QFsFPBPqk


4. Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku nie ponosi 

odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestnika w miejscu prowadzenia 

warsztatów, oraz za rzeczy , które będą w trakcie warsztatów w jego posiadaniu. 

5. Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku zapewnia opiekę 

instruktora tylko podczas trwania warsztatów. 

IV . Obowiązki uczestnika warsztatów 

1. Uczestnik warsztatów zobowiązany jest do przestrzegania  regulaminu, 

poszanowania mienia instytucji, przestrzegania zasad BHP i kulturalnego 

zachowania się względem uczestników warsztatów, instruktora i pracowników 

Euroregionalnego Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku oraz stosowania się 

do poleceń prowadzącego. 

2. Uczestnicy warsztatów maja obowiązek punktualnego stawiania się na 

warsztatach. 

3. Terminową zapłatę za warsztaty / płatność do ostatniego dnia miesiąca 

poprzedzającego zajęcia / w sekretariacie Euroregionalnego Centrum Kultury i 

Komunikacji w Pieńsku lub na konto bankowe. 

4. Poinformowania o rezygnacji z uczestnictwa w warsztatach miesiąc wcześniej.    

V. Płatności 

1. Warsztaty organizowane przez Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji w 

Pieńsku są odpłatne. 

2. Koszt warsztatów wynosi 5 zł/ za jedne zajęcia , opłat dokonuje się do ostatniego dnia 

miesiąca poprzedzającego zajęcia/ płatności dokonuje się w Sekretariacie oraz na 

konto Euroregionalnego Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku,  Nr. Konta 

Bankowego 13 8382 0001 0000 0534 2000 0010 

3. Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku nie zwraca opłat za 

nieobecność uczestnika na warsztatach, z wyjątkiem, gdy uczestnik  nie uczestniczy w 

warsztatach cały miesiąc o czym został instruktor wcześniej poinformowany. 

4. Uczestnik, który nie wniósł należnej opłaty nie może brać udziału w warsztatach. 

5. O rezygnacji uczestnika z zajęć należy bezzwłocznie powiadomić instruktora 

warsztatów. Rezygnacja skutkuje ustaniem warsztatów i opłat od następnego miesiąca 

kalendarzowego. 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin może ulec zmianie, a wszelkie jego zmiany będą na bieżąco 

przekazywane uczestnikom poprzez instruktora warsztatów oraz stronę 

www.euregiokom.webd.pl 

2. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje Dyrektor 

Euroregionalnego Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku.     

http://www.euregiokom.webd.pl/?fbclid=IwAR32LDyrRUxYYVgMw5XxJwVr-BMHnzvsnfVk49Bjt9uR_F0SL2QFsFPBPqk

