
 

 

 

 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH GRUPOWYCH ORAZ WARSZTATACH 

W ARTLAB 

 

1. W celu uczestniczenia w zajęciach grupowych należy dokonać zgłoszenia przesyłając wiadomość na maila: 

artlab@rodzinnawarszawa.pl. 

2. W celu uczestniczenia w warsztatach należy dokonać zgłoszenia za pośrednictwem strony https://evenea.pl/pl. 

3. Przy zgłoszeniu na zajęcia grupowe, warsztaty opiekun prawny jest zobowiązany do poinformowania o specjalnych potrzebach 

zdrowotnych i wychowawczych dziecka, które mogą mieć wpływ na jego udział w zajęciach / warsztatach.  

4. Nowi uczestnicy przyjmowani są według kolejności zgłoszeń do wyczerpania wolnych miejsc. Osoby, dla których zabraknie 

wolnych miejsc przyjmowanie są na listę rezerwową1.  

5. Na pierwszych zajęciach grupowych, warsztatach uczestnika a w przypadku uczestników niepełnoletnich jego rodzic lub opiekun 

prawny jest zobowiązany wypełnić dokumenty przekazane przez instruktora. Na każdych zajęciach grupowych, warsztatach 

uczestnik bądź rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika zobligowany jest do wypełniania listy obecności. 

6. Rezygnacja lub skreślenie z listy uczestników zajęć grupowych, warsztatów następuje:  

a. w sytuacji, gdy uczestnik lub opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika poinformuje koordynatora ArtLab’u za 

pośrednictwem maila wskazanego w pkt 1;  

b. w przypadku dwukrotnego niepojawienia się na zajęciach grupowych, warsztatach, bez uprzedniej informacji zgłoszonej 

mailowo koordynatorowi ArtLab’u, minimum 12 godzin przed rozpoczęciem zajęć lub warsztatów;  

7. Uczestnik, który nie informuje koordynatora ArtLab,u o swoich nieobecnościach na zajęciach grupowych lub warsztatach, albo 

informuje później niż 12 godzin przed rozpoczęciem zajęć lub warsztatów, może zostać przez koordynatora ArtLab’u 

niedopuszczony do kolejnych zajęć lub warsztatów bądź umieszczony na liście rezerwowej. 

8. Zajęcia grupowe i warsztaty odbywają się zgodnie z ustalonym grafikiem zajęć.  

9. W czasie zajęć grupowych i warsztatów w pracowni mają prawo przebywać tylko uczestnicy zajęć lub warsztatów i opiekunowie 

niepełnoletnich uczestników. 

10. Instruktorzy ArtLab’u nie zapewniają opieki oraz nie ponoszą odpowiedzialności za niepełnoletnich uczestników zajęć grupowych 

oraz warsztatów, zarówno w trakcie zajęć, warsztatów jak i przed ich rozpoczęciem oraz po ich zakończeniu.  

11. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu uczestnictwa w zajęciach grupowych i warsztatach, Regulaminu 

pracowni artystycznej ArtLab, poszanowania mienia, przestrzegania zasad bezpieczeństwa i kulturalnego zachowania się 

względem innych uczestników zajęć i instruktora.  

12. Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone szkody. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność 

ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.  

13. W przypadku wyrządzenia szkody, uczestnik bądź rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika zobowiązany jest do 

wypełnienia Protokołu szkody stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu i przekazania go do instruktora. 

14. Udział w zajęciach grupowych i warsztatach jest równoznaczny z akceptacją treści niniejszego regulaminu. 

 
1 dotyczy zajęć grupowych 

mailto:artlab@rodzinnawarszawa.pl
https://evenea.pl/pl

