Regulamin uczestnika Pracowni Działań Kulturalnych 2017
Uczestnik Pracowni Działań Kulturalnych (zwanej dalej „PDK”) zobowiązany jest do przestrzegania
następujących zasad:
1. Uczestnik PDK ma obowiązek zapoznać się i stosować do wszystkich regulaminów obowiązujących
w PDK tj. Regulaminu uczestnika Pracowni Działań Kulturalnych, zasad przeciwpożarowych,
wewnętrznych kontraktów zawartych z instruktorami. Nieletni uczestnik PDK zobowiązany jest stosować
się również do poleceń instruktorów PDK.
2. Uczestnik PDK zobowiązany jest uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych, na które
zadeklarował uczestnictwo poprzez złożenie deklaracji elektronicznej, potwierdzonej podpisem
(w przypadku uczestników nieletnich podpisem rodzica lub opiekuna).
3. O zakwalifikowaniu się na zajęcia decyduje spełnienie kryteriów uwzględnionych w Regulaminie
Pracowni Działań Kulturalnych, takich jak:
- zamieszkanie na terenie miasta Białegostoku
- wiek adekwatny do danej kategorii
- indywidualne predyspozycje związane z daną specjalnością
- wolne miejsce w grupie
- kolejność zgłoszeń
- wypełnienie elektronicznego formularza potwierdzonego podpisem na pierwszych zajęciach
- akceptacja regulaminów wewnętrznych
4. Zaplanowane nieobecności uczestnika należy zgłaszać opiekunom sekcji w formie telefonicznej
lub wiadomości e-mail.
5. Uczestnik zobowiązany jest do zgłoszenia rezygnacji z zajęć celem zwolnienia miejsca dla uczestników
z listy rezerwowej oraz umożliwienia zaplanowania pracy instruktorom.
6. Trzy kolejne nieusprawiedliwione nieobecności oraz dłuższa nieobecność skutkuje skreśleniem
uczestnika z listy.
7. Uczestnik ma prawo do zgłaszania swoich potrzeb i występowania z inicjatywą.
8. Uczestnik ma prawo do pełnego, aktywnego korzystania z zajęć, na które został zapisany.
9. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad związanych z zapewnieniem sobie i innym
Uczestnikom bezpieczeństwa podczas pobytu w PDK. Uczestnik nie powinien zakłócać toku zajęć
i niekorzystnie wpływać na innych uczestników.
10. Uczestnik zobowiązany jest do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i poszanowaniem materiałów
i sprzętów użyczonych przez instruktora podczas trwania zajęć. Zabrania się samodzielnego korzystania
ze sprzętów znajdujących się na terenie PDK bez zgody instruktora.
11. Uczestnik zobowiązany jest do przyniesienia materiałów niezbędnych do udziału w zajęciach
w przypadku, gdy instruktor wyrazi takie zapotrzebowanie.
12. We współpracy z instruktorem Uczestnik dba o utrzymanie porządku na terenie PDK.

13. Uczestnik (w przypadku nieletnich rodzice i opiekunowie) ponosi odpowiedzialność materialną
za szkody wyrządzone podczas pobytu w PDK. Instruktor zobowiązany jest do sporządzenia protokołu
szkody w chwili jej powstania.
14. Pracownicy PDK nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za sprzęt, telefony komórkowe i rzeczy
wartościowe należące do Uczestnika pozostawione bez opieki w trakcie trwania zajęć.
15. Uczestnikowi PDK zabrania się przychodzenia na zajęcia pod wpływem napojów alkoholowych,
środków odurzających oraz korzystania z wyrobów tytoniowych na terenie PDK. Instruktor może
zadzwonić na policję w przypadku, gdy uzna, że rodzic lub opiekun prawny zgłaszający się po dziecko
jest pod wpływem alkoholu.
16. Nieletni Uczestnik PDK pozostaje podczas zajęć pod opieką instruktora. Dzieci do lat 7 powinny być
odprowadzane i odbierane przez osobę dorosłą. W przypadku braku możliwości odbierania dziecka
rodzic powinien wyrazić pisemną zgodę na samodzielną drogę dziecka z PDK do miejsca zamieszkania.
Nieletniemu Uczestnikowi PDK zabrania się samodzielnego oddalania się z sali podczas trwania zajęć.
17. Rodzice nieletniego Uczestnika nie uczestniczą wraz z nim w zajęciach (nie dotyczy Akademii Malucha
oraz Otwartych Warsztatów Tematycznych). Rodzic ma prawo oczekiwać na dziecko na terenie PDK.
18. W PDK obowiązuje zmiana obuwia.
19. Podczas uczestnictwa w zajęciach zabrania się korzystania z telefonów komórkowych.
20. Podczas zajęć nie należy spożywać posiłków.
21. Złamanie postanowień regulaminu skutkuje upomnieniem. W przypadku Uczestnika nieletniego również
powiadomieniem rodziców lub opiekunów prawnych.
22. W przypadku niedostosowania się do upomnień wynikających z p. 19 niniejszego Regulaminu Uczestnik
zostanie usunięty z listy PDK, tracąc możliwość uczestnictwa w zajęciach.

