REGULAMIN OTWARTEJ! PRACOWNI ARTYSTYCZNEJ
!Przepisy niniejszego regulaminu obowiązują wszystkich korzystających z oferty
Otwartej! Pracowni Artystycznej!
1. Otwarta! Pracownia Artystyczna ma dwie lokalizacje w Dąbrowie Górniczej (ul. Ludowa 4) oraz w
Sosnowcu (ul. Ordonówny 3a).
2. Wszystkie warsztaty odbywają się zgodnie z ustalonym grafikiem, w wyznaczonych terminach
i godzinach w siedzibie Pracowni (budynek Przedszkola nr 29 w Dąbrowie Górniczej, ul. Ludowa 4)
3. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest uprzednia rezerwacja miejsca, telefoniczna pod nr
504 820 333 w godz.12.00 - 18.00 w dni robocze lub mailowa na adres: opa_dabrowa@op.pl
(w zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, nr telefonu i adres e-mail oraz nazwę wybranych
warsztatów) oraz dokonanie wpłaty (najpóźniej w dniu warsztatu). Zgłoszenie na warsztaty jest
równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
4. Wpłat można dokonywać przelewem na konto firmy Otwarta! Pracownia Artystyczna, numer
PKO BP 92 1020 2498 0000 8102 0486 8701 (w tytule prosimy wpisać imię i nazwisko oraz nazwę
zajęć) lub gotówką w siedzibie Pracowni.
5. W przypadku nieobecności uczestnika na warsztatach (dotyczy m.in. opcji miesięcznego karnetu,
bonu upominkowego) Otwarta! Pracownia Artystyczna nie zwraca pieniędzy za niewykorzystaną
usługę ani tez nie proponuje dla niej kolejnego terminu, chyba że nieobecność została wcześniej
zgłoszona (przynajmniej dzień przed terminem warsztatów) telefonicznie pod nr 504 820 333 w
godz.12.00 - 18.00 w dni robocze lub mailowa na adres: opa_dabrowa@op.pl.
6. Uczestnicy warsztatów zobowiązani są do przestrzegania przepisów i zasad BHP.
7. Osoby biorące udział w zajęciach mogą korzystać z jednorazowej odzieży ochronnej.
8. Korzystanie z urządzeń mechanicznych pracowni jest dozwolone tylko za zgodą i pod nadzorem
animatora. Osoby uczestniczące w warsztatach mogą korzystać z urządzeń znajdujących się w
Pracowni tylko po zaznajomieniu się z instrukcją ich obsługi, przy czym bezwzględnie zabrania się
samowolnego uruchamiania pieca do wypału ceramiki.
9. Narzędzi, sprzętów i materiałów należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem. Do poszczególnych
rodzajów obróbki należy stosować odpowiednie narzędzia.
10. Niedozwolone jest samowolne uruchamianie urządzeń technicznych oraz dotykanie części maszyn
będących w ruchu.
11. Każde uszkodzenie narzędzia lub sprzętu należy niezwłocznie zgłosić osobie prowadzącej warsztaty.
12. Uczestnicy warsztatów dbają o czystość, ład i porządek na stanowiskach pracy podczas zajęć i po ich
zakończeniu.
13. O każdym wypadku lub niebezpieczeństwie należy bezzwłocznie poinformować animatora a w razie
skaleczenia należy niezwłocznie zgłosić się do osoby prowadzącej warsztaty celem uzyskania
potrzebnej pomocy.
14. Wykonane i utrwalone z dostępnych w Pracowni materiałów i surowców prace na warsztatach
artystycznych stanowią własność ich autora.
15. Na terenie Otwartej! Pracowni Artystycznej obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania
napojów alkoholowych i wszelkich innych używek.
16. Jedzenie i napoje można spożywać jedynie w miejscu do tego wyznaczonym. Zabrania się
spożywania posiłków przy stolikach warsztatowych.
17. W Otwartej! Pracowni Artystycznej przebywamy tylko w zmiennym obuwiu. Przed wejściem do,
w szatni zostawiamy okrycie wierzchnie i zamieniamy buty na przykład na wygodne kapcie.
18. Każde dziecko przed rozpoczęciem zabawy zakłada fartuszek ochronny (mimo to zaleca się, aby
dzieci były ubrane w stroje codzienne, zabawowe, robocze, takie, które ewentualnie mogą się
trochę pobrudzić).
19. Dzieci bawią się w obecności animatora, słuchają jego uwag i przestrzegają podanych instrukcji.
Animator w toku zajęć w przystępny sposób omawia dzieciom przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i
higieny obowiązujące w Pracowni.
20. Wszelkie materiały i narzędzia plastyczne do zabawy zawsze udostępnia animator.
21. Do toalety dzieci wychodzą wyłącznie z opiekunem lub animatorem.

22. Pobyt w Pracowni jest odpłatny zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem Otwartej! Pracowni
Artystycznej.
23. Bezwzględnie zabrania się dzieciom samowolnego uruchamiania urządzeń elektrycznych i innych
znajdujących się w Pracowni Artystycznej maszyn oraz sprzętów.
24. Otwarta! Pracownia Artystyczna nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub
jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne będące następstwem niezastosowania się do instrukcji
obsługi poszczególnych urządzeń, nieprzestrzegania zapisów niniejszego regulaminu oraz wynikające
z indywidualnego stanu zdrowia osoby korzystającej z usług Pracowni.
25. Korzystanie z oferty Pracowni jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie i wykorzystanie oraz
umieszczenie w bazie danych Organizatora, także w systemach informatycznych danych osobowych
w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Z 2002r. Nr 101,
poz. 926 z późn. zm.). Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania i
usunięcia. Dane osobowe Uczestnika są użyte tylko w celu realizacji usługi oraz wystawienia
rachunku i nie są przekazywane osobom trzecim.
26. Korzystanie z oferty Pracowni jest równoznaczne ze zgodą na publikację zdjęć swoich prac oraz zdjęć
ze swoim wizerunkiem na stronie internetowej Organizatora, portalach społecznościach oraz na
forach internetowych i prasie, materiałach reklamowych publikowanych w celach promocyjnych i
reklamowych.
27. Odpłatność za poszczególne usługi reguluje cennik. Otwarta! Pracownia Artystyczna zastrzega sobie
możliwość zmiany cennika. Zmiana taka nie może dotyczyć usług w ramach umów już zawartych.
Zmiana cennika nie stanowi zmiany niniejszego regulaminu.
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