
Regulamin zajęć plastycznych
pracowni „PALETA”

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin dotyczy autorskich warsztatów plastycznych, organizowanych
i prowadzonych przez Organizatora na rzecz Uczestnika, zwanych dalej: "Warsztatami". 

2. Przez Organizatora rozumie się firmę Monika Malinowska „PALETA”, z siedzibą przy ul. A17 nr 10, 
32-086 Węgrzce, NIP: 945-174-77-92, REGON 121137277 
prowadzoną przez Monikę Malinowską. 

3. Uczestnikiem jest osoba uczestnicząca w choćby jednych warsztatach.
4. Zajęcia odbywają się cyklicznie raz w tygodniu chyba, że umowa Organizatora z Uczestnikiem 

stwierdza inaczej.
5. Zajęcia odbywają się w miejscu wskazanym uprzednio przez Organizatora.

    § 2
           PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Niniejszy regulamin reguluje stosunki powstające w związku z warsztatami, pomiędzy 
Organizatorem, a Uczestnikiem i jest integralną częścią umowy. 

2. Za Uczestnika niepełnoletniego występuje i podejmuje decyzje opiekun. 
3. Zapisanie na Warsztaty jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.

    
                                                                    § 3
                                             OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

1. Warsztaty prowadzone są według autorskiego pomysłu Organizatora, dopasowanego do tematyki 
zajęć oraz stopnia zaawansowania  oraz indywidualnych predyspozycji uczestników. 

2. Organizator zapewnią materiały plastyczne, przygotowaną salę zgodnie z tematem zajęć oraz 
opieką osoby prowadzącej. W wyjątkowych przypadkach wynikłych z charakteru wykonywanych 
prac  Uczestnik może zostać poproszony o przyniesienie pewnych materiałów na zajęcia.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy (pieniądze, telefony komórkowe oraz inne 
przedmioty wartościowe) pozostawione przez uczestników w miejscu prowadzenia warsztatów,
oraz za rzeczy, które będą w trakcie zajęć w ich posiadaniu. 

4. Na zajęciach ćwiczone są zdolności manualne, wyobraźnia, koordynacja ręka-oko, wrażliwość 
estetyczna. Każde warsztaty obejmują zarówno manualną pracę plastyczną, jak i podstawowe 
zagadnienia z historii sztuki oraz  technik plastycznych, dostosowane do wieku oraz poziomu 
zaawansowania uczestników zajęć.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do połączenia grup wiekowych w przypadku niewystarczającej 
liczby uczestników do stworzenia danej grupy.

6. W razie choroby prowadzącego pracownia zobowiązuje się w miarę możliwości zorganizować 
zastępstwo  lub poinformować uczestników zajęć, że warsztaty się nie odbędą.

7. Zajęcia odwołane z winy Organizatora zostaną odrobione w innym zaproponowanym przez 
Organizatora terminie.

                  § 4
 PRACE PLASTYCZNE

1. Prace plastyczne stworzone w trakcie trwania warsztatów stają się własnością Uczestnika z chwilą 
ich ukończenia.
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2. Uczestnik udziela zgodę na przechowanie swoich prac, przez okres nie dłuższy niż rok, oraz na
ich ewentualną ekspozycję.

3. Uczestnik nie będzie rościł sobie praw majątkowych z tytułu ekspozycji swoich prac oraz 
ewentualnej publikacji prac w mediach.

4. Na prośbę organizatora Uczestnik jest obowiązany do odebrania swoich prac bezpośrednio po 
zajęciach. 

5. W razie wcześniejszej rezygnacji z zajęć albo braku wyrażenia zgody na ekspozycję prac, 
Uczestnik jest zobowiązany do odebrania prac od Organizatora, w przeciwnym razie może dojść
do ich przepadku. 

6. Po zakończeniu ekspozycji prac Uczestnik zobowiązany jest do odebrania swoich prac od 
Organizatora, w przeciwnym razie może dojść do ich przepadku, za co Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności.

7. Opiekun Uczestnika ma pełny wgląd do prac stworzonych przez Uczestnika podczas warsztatów 
plastycznych, po zakończeniu zajęć wraz z omówieniem przez prowadzącego postępów Uczestnika. 

                                                                    
    § 5

                                                 OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

1. Uczestnik obowiązany jest do przestrzegania postanowień regulaminu oraz stosowania się do 
poleceń prowadzącego.

2. Uczestnik ma obowiązek uczęszczać na warsztaty regularnie oraz przychodzić na zajęcia 
punktualnie.

3. Uczestnicy warsztatów obowiązani są używać udostępnionej im sali, jej wyposażenia oraz 
materiałów plastycznych zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazówkami instruktora prowadzącego 
zajęcia. Wszelkie szkody wynikłe z nieprawidłowego stosowania sprzętu oraz wyposażenia sali oraz 
pracowni, opiekun prawny dziecka oraz dorosły uczestnik warsztatów zobowiązuje się pokryć 
szkodę z własnych środków.

4. Niniejszy regulamin nie zwalnia Uczestników warsztatów od obowiązku przestrzegania regulaminu 
użytkowania udostępnionej im sali.

5. Uczestnicy szanują udostępniane im podczas zajęć materiały plastyczne oraz swoje prace jak
i prace innych uczestników. Każdorazowo po zakończonych zajęciach Uczestnicy myją po sobie 
pędzle oraz kubki na wodę, odkładają materiały plastyczne na wskazane miejsce. Uczestnicy 
podpisują swoje prace Imieniem i nazwiskiem oraz datą.

6. Podczas trwania warsztatów plastycznych Uczestnicy nie korzystają z urządzeń  mobilnych jak np. 
telefony komórkowe czy, tablety. Uczestnik zajęć obowiązany jest nie przeszkadzać innym 
uczestnikom w pracy twórczej, w przeciwnym wypadku może zostać poproszony przez 
prowadzącego o opuszczenie zajęć a Opiekun Uczestnika niepełnoletniego  o odebranie
Uczestnika z zajęć  przed ich ukończeniem.

7. W pracowni wszystkich Uczestników obowiązuje poszanowanie zasad kultury osobistej oraz 
wzajemnego szacunku. 

8. W razie planowanej nieobecności należy powiadomić organizatora telefonicznie lub SMS-sem, 
podpisanym imieniem i nazwiskiem Użytkownika, nr tel. 606853650. SMS-y nie podpisane 
nazwiskiem mogą nie zostać zidentyfikowane przez Organizatora.

9. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację swoich prac w mediach.
10. W celu zgłoszenia uczestnictwa w zajęciach przez Uczestnika, Uczestnik lub Opiekun uczestnika 

wypełnia formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie Pracowni www.malinowska.pl/warsztaty 
pod nazwą zapisy, zawierający dane niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia warsztatów 
przez Organizatora oraz umożliwienia przez Organizatora wystawienia rachunku. 

11. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w warsztatach jest podanie prawdziwych danych osobowych. 
12. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych w formularzu 

Organizatorowi, dla celów prowadzenia warsztatów.  

§ 6
PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ

1. Uczestnik nie musi przynosić na warsztaty żadnych własnych materiałów plastycznych, natomiast 
proszony jest o przynoszenie stroju przystosowanego do zajęć plastycznych np. fartuch lub ubranie, 
które może ulec trwałemu zabrudzeniu np. poprzez farby lub klej. Organizator nie ponosi 
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odpowiedzialności za zniszczone podczas zajęć ubrania lub obuwie. Przydatna będzie również 
wodoszczelna teczka na ramię albo ostatecznie tuba do przenoszenia prac, szkicownik
o sztywnej okładce do przygotowywania w domu projektów na zajęcia.

2. Zajęcia rozpoczynają się punktualnie, sala dla uczestników jest dostępna i otwarta na 10 minut 
przed zajęciami i pozwala na przygotowanie uczestnika do zajęć.

§ 7
BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW

1. Za bezpieczeństwo małoletnich uczestników zajęć w trakcie ich trwania odpowiada instruktor 
prowadzący lub osoba go zastępująca. Dzieci w wieku od 4-5 lat biorą udział w zajęciach 
wyłącznie z rodzicami lub opiekunami.

2. Opiekunowie Uczestników małoletnich obowiązani są do odebrania dzieci niezwłocznie po 
zakończonych zajęciach.

3. Dla bezpieczeństwa uczestników niepełnoletnich, opiekunowie uprzejmie proszeni są o podanie 
osób uprawnionych do odbioru uczestnika z warsztatów, ich danych personalnych oraz numerów 
telefonu.

4. Istnieje możliwość samodzielnego opuszczenia miejsca zajęć przez Uczestnika niepełnoletniego 
jedynie za pisemną zgodą opiekuna. Niezłożenie żadnego oświadczenia zwalnia organizatora oraz 
instruktora z odpowiedzialności za małoletniego uczestnika zajęć, który nie został odebrany przez 
opiekuna prawnego.

5. Opiekunowie uprzejmie proszeni są również o udzielenie informacji o stanie zdrowia Uczestnika,
w razie potrzeby również informacji co do przyjmowanych leków, uczuleniach i innych stosownych 
zagrożeniach. 

6. Uczestnik niepełnoletni nie może opuszczać terenu warsztatów w trakcie trwania zajęć, chyba, 
że zajęcia prowadzone są w plenerze pod opieką prowadzącego, w takim wypadku
uczestnik nie może oddalać się od prowadzącego i obowiązany jest po zakończeniu zajęć udać
się z prowadzącym do sali w której organizowane są zajęcia  albo innego umówionego, przez 
Opiekuna z prowadzącym, miejsca. 

7. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone Organizatorowi, które nastąpiły w wyniku 
niewłaściwego zachowania uczestnika. Za uczestnika niepełnoletniego odpowiada opiekun.
 
                                                                      
                                                                    § 8
                                                              PŁATNOŚCI

1. Uczestnik obowiązany jest uiszczać opłaty z góry za warsztaty w których zobowiązał się 
uczestniczyć lub uczestniczyć z zastrzeżeniem punktu 2. 

2. Jeżeli uczestnik zrezygnował z kontynuowania warsztatów po pierwszych zajęciach (zajęcia 
próbne), od uczestnika nie jest pobierana opłata.

3. Nieobecność uczestnika na zajęciach nie upoważnia go do żądania zwrotu dokonanej opłaty
i traktowana jest jako dobrowolna rezygnacja z warsztatów.

4. Dowodem wpłaty są: paragon, faktura, potwierdzenie przelewu na konto Organizatora.
5. Płatności za udział w zajęciach, w stałej kwocie określonej w umowie, uiszczane są miesięcznie

z góry, do 7-go dnia każdego miesiąca, na konto organizatora lub gotówką w kasie bezpośrednio 
przed lub po zajęciach.

6. Uczestnik obowiązany jest dokonać wpłaty najpóźniej na zajęciach następujących po zajęciach 
próbnych. 

7. W okresach przerw szkolnych ( w tym wakacji letnich), oraz  świąt zajęcia prowadzone są
w zmienionym trybie. Informacje o tych zmianach Organizator zamieszczać będzie na swojej 
witrynie internetowej www.malinowska.pl/warsztaty.

   § 9
FORMY UCZESTNICTWA 

1. Uczestnik ma prawo odrobienia nieobecności na innych zajęciach w danym miesiącu, pod 
warunkiem wolnego miejsca na wybranych zajęciach. 

2. Organizator zastrzega możliwość odmowy przyjęcia osoby na zajęcia z powodu wyczerpania miejsc 
w danej grupie lub z powodu innych, nie ujętych w niniejszym regulaminie okoliczności.
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3. Organizator ma prawo odmówić Uczestnikowi wstępu na zajęcia w przypadku nieopłacenia udziału 
w Warsztatach w terminie wskazanym w umowie.

                                                                    § 10
                                                      SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Płatność może być dokonana gotówką lub przelewem. 
2. Przelewu dokonuje się na numer konta Organizatora: 

mBank, nr konta: 07 1140 2004 0000 3602 6698 8854 
a Uczestnik obowiązany jest dostarczyć Organizatorowi potwierdzenie przelewu w tym samym 
czasie, w którym obowiązany jest do dokonania płatności.

    
                § 11

  RODO

1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. ( Dz. U. 2016r. poz 922
z późn zm.) Organizator oświadcza, iż posiadane dane osobowe uczestnika ( opiekuna prawnego) 
nie zostaną przekazane osobom trzecim, będą wykorzystane wyłącznie dla celów informacyjnych 
oraz marketingowych Organizatora, oraz że będą przechowywane w sposób właściwy dla danych 
wrażliwych.
 

 § 12
      POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin 
obowiązuje od czasu opublikowania go równocześnie na stronie internetowej, 
w sali warsztatów i powiadomieniu uczestników.

2. Wszelkie pytania dotyczące działania Warsztatów, ich przebiegu i reklamacji prosimy o kierowanie 
pod adres e-mail: monika@malinowska.pl lub telefonicznie pod numerem: 606-85-36-50.

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z regulaminem i akceptuję jego postanowienia

--------------------------------------------------------------------

                                  Data,    imię i nazwisko

→ Zapisz się na warsztaty
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