REGULAMIN WARSZTATÓW W PRACOWNI
FUNDACJI ARTYSTYCZNEJ „WYLEPIARNIA”
1. Regulamin Warsztatów w pracowni Fundacji Artystycznej „Wylepiarnia” przy ulicy Targowej
65 w Legionowie, jest regulaminem w rozumieniu art. 835 kodeksu cywilnego. Regulamin ten
określa prawa i Obowiązki stron.
2. W rozumieniu niniejszego regulaminu stronami są: Fundacji Artystycznej „Wylepiarnia” –
zwana dalej „Wylepiarnia” oraz osoba uczestnicząca w zajęciach – zwana dalej „Uczestnikiem
zajęd”.
3. „Wylepiarnia” oświadcza, że posiada polisę ubezpieczeniową dla uczestników zajęd.
4. Decyzja o uczestnictwie w zajęciach organizowanych przez „Wylepiarnię” jest równoznaczna
z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem się do przestrzegania przez
uczestników zajęd Regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich Regulamin dotyczy
ich prawnych opiekunów.
5. Uczestnikami zajęd mogą byd jedynie osoby, które zaakceptowały regulamin i mają
uregulowaną kwestię opłaty za zajęcia zgodnie z dołączonym aneksem nr 2 do Regulaminu
oraz podpisaniem deklaracji załącznik nr 1.
6. W Pracowni podczas warsztatów mogą przebywad tylko osoby uczestniczące w zajęciach oraz
osoby prowadzące zajęcia. Opiekunowie prawni w przypadku osób niepełnoletnich, którzy
nie uczestniczą w Zajęciach, powinni opuścid salę warsztatów. Do dyspozycji takich osób
przewidziano gorące napoje (kawa, herbata) oraz miejsce do posiedzenia w bliskim
sąsiedztwie Pracowni.
7. Na warsztatach zaleca się zakładanie fartuszków.
8. Zabrania się wnoszenia na warsztaty substancji, które mogą zniszczyd inne prace, oraz mogą
stad się powodem do przykrości dla innych uczestników zajęd.
9. „Wylepiarnia” ma prawo do wykluczenia z warsztatów osób, których zachowanie zakłóca
przebieg zajęd lub jest w inny sposób niestosowne, bez zwrotu za te zajęcia poniesionych
opłat. Osoby niepełnoletnie pozostają nadal na sali, ale nie biorą czynnego udziału
w warsztatach czekając na opiekunów.
10. Za mienie uczestników warsztatów „Wylepiarnia” nie ponosi odpowiedzialności.
W przypadku ewentualnej kradzieży zobowiązana jest do zgłoszenia zaistniałego faktu na
policję. Uczestnik zajęd o zaistniałym fakcie musi poinformowad osobę prowadząca zajęcia.
11. Zabrania się przebywania na warsztatach bez wiedzy instruktora. Przebywając na sali
powinniśmy podporządkowad się zaleceniom instruktora. Za szkody powstałe w wyniku
niezastosowania się do poleceo instruktora odpowiedzialnośd ponosi uczestnik zajęd bądź
opiekun prawny osoby niepełnoletniej.
12. Osoby przebywające na warsztatach zobowiązują się do przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ
oraz zachowania czystości, poszanowania mienia „Wylepiarni” i innych uczestników
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warsztatów. W przypadku uszkodzenia mienia odpowiedzialnośd materialną ponoszą osoby,
które do tego doprowadziły, lub opiekunowie prawni w przypadku osób niepełnoletnich.
Osoby oczekujące na zajęcia oraz osoby które ukooczyły warsztaty przebywają w miejscu do
tego przygotowanym w poczekalni nie zakłócając spokoju.
Na terenie Warsztatów obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz spożywania napojów
alkoholowych, narkotyków i innych środków odurzających.
W przypadku choroby instruktora lub jego niedyspozycji „Wylepiarnia” ma prawo wyznaczyd
innego instruktora w zastępstwie na te zajęcia bez konieczności informowania uczestników.
W sytuacjach losowych „Wylepiarnia” ma prawo do odwołania warsztatów. Poniesione
koszty za uczestnictwo w zajęciach zostaną zaliczone na poczet kolejnych zajęd. Uczestnik
zajęd może odrobid swoją nieobecnośd w innej grupie w terminie 2 tygodni. Należy
poinformowad instruktora telefonicznie bądź emailowo nie później niż 24h przed zajęciami.
„Wylepiarnia” zastrzega sobie możliwośd zmiany tabeli kosztów warsztatów i zobowiązuje
się do poinformowania uczestników pisemnie oraz za pośrednictwem strony internetowej
z miesięcznym wyprzedzeniem.
Tabela kosztów warsztatów znajduje się w aneksie nr 2. Sposoby ponoszenia kosztów
warsztatów:
a. Gotówkowy z potwierdzeniem KP;
b. Przelew na konto Fundacji;
PL 41 1090 1841 0000 0001 3367 8717
(Imię Nazwisko uczestnika; grupa zajęciowa; za jaki miesiąc)
Dane Fundacji
Fundacja Artystyczna „Wylepiarnia”
ul. Książęca 9/401, 05-135 Wieliszew
KRS 0000645811 NIP 536-192-52-42
Faktury VAT wystawiane są na żądanie uczestników warsztatów, jeżeli takie żądanie zostanie
zgłoszone w terminie jednego tygodnia licząc od kooca miesiąca, w którym były warsztaty.
Rezygnacji z wykupionych karnetów można dokonad na miesiąc przed, należy poinformowad
o tym instruktora emailem z miesięcznym wyprzedzeniem w innym przypadku uczestnik jest
zobowiązany ponieśd koszt miesięcznego karnetu.
Uczestnik zajęd bądź opiekun prawny w przypadku osób niepełnoletnich wyraża zgodę na
wykorzystanie wizerunku na potrzeby promocji „Wylepiarni” w przypadku publikacji zdjęd
i filmów z warsztatów. Wszystkie materiały zgromadzone przez „Wylepiarnię” stają się jej
własnością.
O chęci robienia zdjęd i filmowania przez uczestników warsztatów należy poinformowad
instruktora.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2019r.

Załącznik nr 1 – Deklaracja uczestnictwa w warsztatach
Załącznik nr 2 – Koszt uczestnictwa w warsztatach

