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Regulamin Warsztatów 

 

1. Regulamin niniejszy reguluje prawa i obowiązki uczestników warsztatów twórczo - survivalowe na 

Kaszubskim Uniwersytecie Ludowym w Wieżycy (zwanego dalej warsztatami), a także konsekwencje 

wynikające z niedochowania tych obowiązków. 

 

2. Organizatorem warsztatów jest Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy. 

 

3. Warsztaty realizowane są w terminie: 

20-24.01.2019r. w godzinach od 8.00 do 16.00  na Kaszubskim Uniwersytecie Ludowym w Wieżycy. 

 

4. Uczestnikami warsztatów mogą być dzieci w wieku od 7 do 13 lat. 

5. Koszt udziału w warsztatach wynosi 549,00 złotych za jedno dziecko. 

Cena zawiera: 

 3 posiłki dziennie (II śniadanie, obiad i podwieczorek)  

 opieka nad dziećmi od 8.00 do 16.00 

 zajęcia twórczo – artystyczne m.in. tworzenie logicznej gry matematycznej                 z 

drewna, masek karnawałowych oraz różne zajęcia plastyczne. 

 zajęcia przyrodnicze – survivalowe  

wyprawa na „Mordercza góra”:) - wprowadzenie w problematyka wędrówek terenowych, 

poznanie technik poruszania się w terenie I   podstaw “survivalu”- rozpalanie ognia, budowa 

obozowiska,  schronienia, rozpoznawanie i nazywanie obiektów terenowych,  podstawy 

topografii I terenoznawstwa ze sztuka orientacji     w terenie.  Zapoznanie z podstawowym i 

zaawansowanym ekwipunkiem wypraw  terenowych. 

 

6. W trakcie trwania warsztatów Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do zarządzeń i poleceń 

Organizatora i prowadzących warsztaty.  

Organizatora reprezentuje: Agnieszka Gleinert - Pobłocka tel. 536 760 710, e-mail: 

agnieszka.gleinert-poblocka@kul.org.pl 

Prowadzący zajęcia: Artur Sikorski, Justyna Kurowska.  

Opiekun: Agnieszka Gleinert - Pobłocka 

  

7. Nieodpowiednie zachowanie Uczestnika w trakcie warsztatów, w szczególności niestosowanie się do 

poleceń osób wymienionych w pkt. 8, a także zachowania stwarzające zagrożenie zdrowia i 

bezpieczeństwa własnego, innych uczestników oraz osób wymienionych w pkt. 7, stanowią podstawę 

do powiadomienia rodziców lub opiekunów prawnych Uczestnika o jego zachowaniu, a w szczególnych 

wypadkach wydalenia Uczestnika z warsztatów. 

 

8. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w czasie przebywania na 

warsztatach. 

 

9. Uczestnik warsztatów nie może bez zgody Organizatora i prowadzących zajęcia oddalać się z miejsca 

zajęć. 

 

10. Rodzice lub opiekunowie prawni Uczestnika oświadczają względem Organizatora, iż Uczestnik jest w 

stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo w programie warsztatów.  

 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie Uczestnika pozostawione bez opieki w trakcie 

warsztatów. 
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12. W przypadku niepełnego udziału Uczestnika w warsztatach z przyczyn niezależnych od Organizatora 

lub rezygnacji w trakcie trwania warsztatów Uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty za udział w 

warsztatach bądź jej części. 

 

13. Rodzic lub opiekun prawny Uczestnika ma obowiązek zgłosić Organizatorowi wcześniejsze 

zakończenie pobytu dziecka na warsztatach. Zgłoszenie takie musi wpłynąć w formie pisemnej lub za 

pośrednictwem poczty e-mail na adres agnieszka.gleinert-poblocka@kul.org.pl 

 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów z powodu zbyt małej ilości potencjalnych 

uczestników.  

 

Zapoznałam/em się z treścią powyższego regulaminu, akceptuję jego postanowienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………  
Data i podpis Rodzica/Opiekuna  

 


