REGULAMIN
WARSZTATY PLASTYCZNE
Miejski Dom Kultury w Makowie Mazowieckim

I. Postanowienia ogólne:
1. Niniejszy regulamin dotyczy autorskich warsztatów plastycznych, organizowanych i prowadzonych
przez Organizatora na rzecz uczestników.
2. Przez Organizatora rozumie się Miejski Dom Kultury z siedzibą przy ul. Moniuszki 2, 06-200 Maków
Mazowiecki, zwanego dalej MDK.
3. Warsztaty odbywają się w ramach działalności statutowej Miejskiego Domu Kultury w Makowie
Mazowieckim.
4. Warsztaty są adresowane do wybranych grup wiekowych określonych w ogłoszeniu.
5. Liczebność grup określana jest przez instruktora prowadzącego warsztaty.
6. Informacja o prowadzonych warsztatach dostępna jest na stronie internetowej
www.mdkmakow.pl, w zakładce zajęcia plastyczne, w drukowanych materiałach informacyjno promocyjnych (ulotki, plakaty), a także udzielana jest telefonicznie przez pracowników MDK pod
numerem tel. 29 7171272.
7.Kalendarz warsztatów plastycznych obejmuje miesiące od października 2017 do czerwca 2018.
7. Warsztaty odbywają się zgodnie z opracowanym przez instruktora harmonogramem, który
dostępny jest na stronie internetowej www.mdkmakow.pl w zakładce zajęcia plastyczne.
8.Warsztaty odbywają się w Galerii M w MDK.
9.W czasie ferii, wakacji i innych dni wolnych warsztaty uzgadniane są indywidualnie z instruktorem.
10.Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest akceptacja i przestrzeganie niniejszego regulaminu,
podpisanie oświadczenia i miesięczne płatności.
II. Warunki uczestnictwa
1.Uczestnikami warsztatów mogą być osoby wyrażające chęć uczestnictwa w nich i spełniające
kryteria wiekowe określone w ogłoszeniach o warsztatach.
2.Grupy warsztatowe tworzone są na podstawie zapisów prowadzonych we wrześniu (zapisy w biurze
MDK lub u instruktora).
3.Warunkiem udziału w warsztatach jest:
• zgłoszenie i zapisanie się uczestnika (pierwszeństwo przyjęcia do grupy maja osoby kontynuujące
warsztaty, nowi uczestnicy przyjmowani są w kolejności zgłoszeń, do wyczerpania wolnych miejsc),
• wypełnienie Oświadczenia i przekazanie go instruktorowi prowadzącemu warsztaty,
• uiszczenie opłaty za miesiąc zgodnie z obowiązującymi kosztami.
4.Dokumenty wypełniają i podpisują osoby pełnoletnie.
5.Dokumentem potwierdzającym obecność na warsztatach jest prowadzony przez instruktora
dziennik zajęć.
6. Akceptacja wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu i cennika opłat za warsztaty.
7. Niespełnienie któregokolwiek z zapisów pkt.II skutkuje skreśleniem z listy uczestników i
niemożnością wzięcia udziału w zajęciach.
III. Obowiązki MDK
1.MDK zapewnia autorski plan warsztatów plastycznych dostosowany do wieku uczestników.
2.MDK zapewnia materiały plastyczne, materiały edukacyjne (instruktor w wyjątkowych sytuacjach
może poprosić uczestników o przyniesienie materiałów), przygotowaną salę oraz opiekę
prowadzącego warsztaty.

3.MDK zobowiązuje się do zorganizowania corocznego przeglądu prac uczestników (wernisaż
końcowy i wystawa).
4.MDK zobowiązuje się do promowania działalności artystycznej uczestników warsztatów
plastycznych poprzez udział w konkursach plastycznych, wystawach, wernisażach.
5.MDK może odwołać zajęcia w przypadkach:
• choroby instruktora,
• wyjazdu instruktora na konkursy, szkolenia, warsztaty,
• sytuacji, gdy na terenie instytucji odbywa się impreza artystyczna lub uroczystość uniemożliwiająca
przeprowadzenie zajęć.
W przypadkach, kiedy dzień zajęć przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, zajęć się nie
odpracowuje.
6.MDK nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestnika w miejscu
prowadzenia warsztatów, oraz za rzeczy, które będą w trakcie warsztatów w jego posiadaniu.
7.MDK zapewnia opiekę instruktora tylko podczas trwania warsztatów.
8.MDK i instruktor nie ponoszą odpowiedzialności za uczestników warsztatów przez rozpoczęciem,
jak i po zakończeni warsztatów.
IV. Obowiązki uczestnika
1.Uczestnik warsztatów zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu, poszanowania mienia
instytucji, przestrzegania zasad bezpieczeństwa i kulturalnego zachowania się względem
współuczestników warsztatów, instruktora i pracowników MDK oraz stosowania się do poleceń
prowadzącego.
2.Uczestnicy warsztatów mają obowiązek punktualnego stawiania się na warsztatach.
3.Uczestnik nie musi przynosić żadnych własnych materiałów plastycznych (z wyjątkiem sytuacji,
kiedy prosi o to prowadzący), proszony jest o strój przystosowany do warsztatów plastycznych, który
może ulec zabrudzeniu.
4.Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania prac na coroczny przegląd prac uczestników
(wernisaż końcowy i wystawa). Prace należy dostarczyć i odebrać w terminie wyznaczonym przez
prowadzącego instruktora. Po zakończeniu wystawy prace zostaną zwrócone uczestnikom.
5.Terminowa płatność za warsztaty (do 15-go każdego miesiąca).
6.Poinformowanie o rezygnacji z uczestnictwa w warsztatach miesiąc wcześniej.
V. Korzystanie z Galerii M
1. Korzystanie z Galerii M podczas warsztatów odbywa się zgodnie z jej przeznaczeniem.
2. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do dbałości o porządek w sali, w której odbywają się warsztaty.
3. Uczestnicy warsztatów mają obowiązek zmiany obuwia i pozostawienia go wraz z okryciem
wierzchnim w szatni znajdującej się w korytarzy MDK.
4. Uczestnicy warsztatów ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu instytucji. W
przypadku osób nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie nieletnich
uczestników.
VI. Płatności
1. Warsztaty plastyczne organizowane przez MDK są prowadzone w sposób częściowo odpłatny, tj.
uczestnik uiszczając opłatę częściowo pokrywa koszt swojego uczestnictwa w zajęciach.
2. Koszt warsztatów wynosi 20 zł za miesiąc. Oplata jest stała, bez względu na liczbę warsztatów
przypadających w danym miesiącu.
3. Opłat za warsztaty dokonuje się gotówką do 15-go dnia każdego miesiąca w Kasie Kina w Miejskim
Domu Kultury czynnej w godzinach pracy Kina Mazowsze.
4. Jeśli uczestnik zrezygnował z kontynuowania warsztatów po pierwszych zajęciach (zajęcia próbne)
od uczestnika nie jest pobierana opłata.
5.MDK nie ponosi odpowiedzialności i nie zwraca opłat za nieobecność uczestnika na warsztatach.

Z wyjątkiem, gdy dziecko nie uczestniczy w warsztatach przez cały miesiąc, a instruktor został o tym
wcześniej poinformowany.
6. Opłata za zajęcia może zostać zaliczona na poczet kolejnego miesiąca wyłącznie w przypadku
odwołania zajęć z winy MDK lub instruktora zajęć.
7.Uczestnik, który nie wniósł należnej opłaty nie może brać udziału w warsztatach. Brak wpłaty za
dany miesiąc upoważnia instruktora do skreślenia danej osoby z listy uczestników.
8. O rezygnacji z zajęć należy poinformować bezzwłocznie instruktora warsztatów formie pisemnej.
Rezygnacja skutkuje ustaniem warsztatów i opłat od następnego miesiąca rozliczeniowego.
9. Uczestnik, który w terminie uiszcza należne opłaty ma zagwarantowane prawo uczestnictwa w
warsztatach, zapewnioną opiekę instruktora oraz możliwość korzystania z pomieszczeń i niezbędnych
materiałów.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany Regulaminu i bieżące informacje będą
przekazywane uczestnikom osobiście, poprzez instruktora lub stronę www.mdkmakow.pl
2. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie decyduje Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w
Makowie Mazowieckim.

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach organizowanych przez MDK w Makowie Mazowieckim jest
akceptacja warunków przedstawionych w powyższym regulaminie i zgoda na ich stosowanie oraz zgoda na
przetwarzanie danych osobowych uczestników zajęć w zakresie niezbędnym do realizacji celów
statutowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. Nr 133 poz. 883 z 1997 r.).

