
 
 
 

Warsztaty hotele dla owadów   
niedziela 5 czerwca 2022 r.  

(sala plastyczna GCK) 
 

Regulamin 
 

 
1. Organizatorem warsztatów jest Gminne Centrum Kultury im. Heleny Wielobyckiej w Mrozach. 
2. Warsztaty skierowane są do dzieci od lat 5 oraz osób dorosłych, zwanych dalej Uczestnikami.              
3. Z uwagi na specyfikę warsztatów zainteresowani Uczestnicy będą zapisywani do grupy odpowiedniej 
wiekowo. 
4. Uczestnicy warsztatów wykonają hotel dla owadów z naturalnych materiałów. 
5. Pierwszeostwo zapisu mają mieszkaocy gminy Mrozy. 
6. Zapisy prowadzone będą w dni powszednie w godzinach 8.00-16.00 telefonicznie pod numerem 25 
757 44 79 . 
7. Na warsztatach obowiązuje limit Uczestników, po wyczerpaniu miejsc zapisy będą odbywad się na 
listę rezerwową. 
8. Czas trwania warsztatów / podział wiekowy / limit Uczestników : 

- gr I: 11.00 - 12.30 / dzieci 5-8 lat (obowiązkowo z Opiekunem) / Limit: 12 osób (razem z Opiekunami). 

- gr II: 12.40 - 14.10 - dzieci 8-15 lat / Limit: 10 osób 

- gr III: 14.20 - 15.50 - młodzież od 16 lat i dorośli / Limit: 12 osób 
9. Koszt warsztatów od Uczestnika: 35,00 zł. 
10. Płatności należy dokonad wyłącznie przelewem do czwartku 2 czerwca 2022 r. na konto: 
 Gminnego Centrum Kultury w Mrozach 
Bank Spółdzielczy w Mrozach  
69 9227 0004 0000 1560 2000 0010 
W tytule wpisując: imię i nazwisko dziecka, hotele dla owadów wraz z grupą zajęciową  
Np. Zofia Nowak, hotele dla owadów, gr I 
11. Brak dokonania wpłaty w terminie lub błędne opisanie przelewu mogą skutkowad brakiem 
możliwości wzięcia udziału w warsztatach. 
12. Prowadzący warsztaty odpowiada za niepełnoletnich Uczestników grup II i III tylko w czasie trwania 
warsztatów. Uczestnik z gr. I podczas trwania warsztatów pozostaje pod opieką Opiekuna. 
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Uczestników warsztatów lub 
z ich udziałem. 
14. Uczestnicy i Opiekunowie są zobowiązani do stosowania się do niniejszego regulaminu i poleceo 
osoby prowadzącej warsztaty.  
15. Organizator i osoba prowadząca warsztaty nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody 
powstałe w trakcie warsztatów wskutek nieprzestrzegania przez Uczestników regulaminu i/lub zaleceo 
osoby prowadzącej warsztaty.  
16. Opiekunowie i dorośli uczestnicy ponoszą odpowiedzialnośd za ewentualne szkody powstałe 
wskutek ich działao lub zaniechao w trakcie trwania warsztatów.  
17. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia ani wyżywienia. 
18. Uczestnicy zachowują wykonane podczas warsztatu hotele.  
19. Organizator nie ma możliwości przechowania wykonanych hoteli do odbioru w późniejszym 
terminie. 
20.  Potwierdzenie uczestnictwa w warsztatach stanowi wpłata dokonana na wskazane konto  
w terminie.  
21. Potwierdzenie uczestnictwa w warsztatach oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 
22. Kwestie sporne nieujęte w regulaminie rozstrzyga dyrektor GCK. 
 

 
 


