
REGULAMIN 
WARSZTATY MALOWANIA NA JEDWABIU 

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy  regulamin  dotyczy  warsztatów  malowania  na  jedwabiu,  organizowanych

i  prowadzonych przez Organizatora na rzecz uczestników.
2. Przez Organizatora rozumie się Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych oraz

Rozwoju Ziemi Granowskiej z siedzibą w Granowie ul. Sportowa 2 
3. Warsztaty odbywają się w ramach działalności statutowej Stowarzyszenia. 
4. Warsztaty adresowane są do osób dorosłych. 
5. Liczebność grupy jest ograniczona i podana w ogłoszeniu o warsztatach. 
6. Informacja o prowadzonych warsztatach dostępna jest na stronie internetowej  www.swig-

granowo.pl 
7. Warsztaty odbywać się będą w miesiącu wrześniu i październiku w terminach podanych w

ogłoszeniu. 
8. Miejscem organizacji warsztatów jest Gminny Ośrodek Kultury w Granowie ul. Stawowa

1a. 

II. Warunki uczestnictwa 
1. Warunkiem  uczestnictwa  w  warsztatach  jest  akceptacja  i  przestrzeganie  niniejszego

regulaminu oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestników  zajęć w zakresie
niezbędnym do realizacji celów statutowych. 

2. Uczestnikami  warsztatów  mogą  być  osoby  wyrażające  chęć  uczestnictwa  w  nich  i
spełniające określone kryteria wiekowe.

3. Warunkiem udziału w warsztatach jest zgłoszenie się uczestnika poprzez wypełnienie karty
zgłoszenia,  wypełnienie  oświadczenia  oraz  uiszczenie  opłaty  zgodnie  z  obowiązującymi
kosztami. 

III. Obowiązki organizatora 
1. Organizator zapewnia materiały potrzebne do przeprowadzenia warsztatów, przygotowaną

sale oraz opiekę instruktora.
2. Organizator ma prawo do zmiany terminu warsztatów o czym poinformuje uczestnika.
3. Organizator nie odpowiada za zniszczenie mienia uczestników warsztatów ani za zgubienie

wartościowych przedmiotów podczas trwania warsztatów. 
4. Organizator nie pokrywa kosztów kosztów wyżywienia uczestników warsztatów. 
5. Organizator nie ubezpiecza uczestników biorących udział w warsztatach i nie ponosi z tego

tytułu odpowiedzialności. 
6. Organizatorowi  warsztatów  przysługuje  prawo  wykorzystania  materiałów  stworzonych

przez uczestnika do celów promocyjnych. 
7. Organizator  zobowiązuje  się  do  zorganizowania  wernisażu  na  zakończenie  cyklu

warsztatów.

IV. Obowiązki uczestnika 
1. Uczestnik  warsztatów  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  regulaminu,  poszanowania

mienia instytucji, przestrzegania zasad bezpieczeństwa i kulturalnego zachowania się oraz
stosowania się do poleceń instruktora.

2. Uczestnik warsztatów ponosi odpowiedzialność za straty spowodowane zaniedbaniami z ich
strony. 

3. Uczestnik warsztatów zobowiązany jest do dbałości o porządek w sali, w której odbywają
się warsztaty.

4. Uczestnik warsztatów zobowiązany jest  do poinformowania o rezygnacji  z  uczestnictwa
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warsztatów co najmniej tydzień przed rozpoczęciem zajęć w formie pisemnej. 
V. Płatności 
1. Warsztaty prowadzone są odpłatnie.
2. Koszt warsztatów wynosi 120,00 i obejmuje cały cykl warsztatów.
3. Opłatę  za  warsztaty  należy  uiścić  na  konto  stowarzyszenia  lub  gotówką  w  siedzibie

stowarzyszenia, nie później niż trzy dni przed rozpoczęciem warsztatów. 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności i nie zwraca opłat za nieobecność uczestnika na

warsztatach. 

VI. Postanowienia końcowe  
1. Niniejszy regulamin może ulec zmianie.
2. Wszelkie  zmiany  Regulaminu  i  bieżące  informacje  będą  przekazywane  uczestnikom

osobiście, poprzez instruktora lub stronę www.swig-granowo.pl. 
3. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie decyduje Organizator. 

 Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw
         Gospodarczych oraz Rozwoju 

    Ziemi Granowskiej 
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