REGULAMIN
WARSZTATÓW CERAMIKI
CERAMILANDII
I.

Postanowienia Ogólne
1. Organizatorem jest Ceramilandia Sp. z o.o., mieszcząca się przy ul. Piłsudskiego 8, Wrząca, 95-083
Lutomiersk.
2. Udział w warsztatach, czas trwania zajęć, cenę oraz tematykę organizator wycieczki ustala z
pracownikiem Ceramilandii podczas dokonywania rezerwacji.

II.

Cele warsztatów
1. Propagowanie i popularyzacja wśród dzieci, młodzieży warsztatów ceramiki oraz zapoznanie z
technikami powstawania wyrobów ceramicznych.
2. Rozwijanie wyobraźni i doświadczeń artystycznych oraz aktywne zaangażowanie uczestników
warsztatów w powstawanie gotowych wyrobów ceramicznych.
3. Wzory figurek ceramicznych przeznaczonych do zajęć grupowych mogą być dostosowane są do
aktualnych pór roku lub tematyki uzgodnionej z opiekunami grup podczas rezerwacji.
4. Wszystkie prace wykonane podczas warsztatów ceramicznych są własnością uczestników i zabierane
są przez nich do domu.
5. Każdy uczestnik warsztatów otrzymuje „DYPLOM MAŁEGO CERAMIKA”.

III.

Zasady BHP obowiązujące uczestników warsztatów ceramicznych
1. Dzieci korzystające z Warsztatów Ceramicznych pozostają pod opieką Rodziców, Prawnych Opiekunów
lub w przypadku grup zorganizowanych – nauczycieli, wychowawców lub kierownika wycieczki.
2. Opiekunowie zobowiązani są do przedstawienia dzieciom informacji dotyczących regulaminu
Warsztatów Ceramicznych.
3. Organizator zapewnia dla wszystkich uczestników warsztatów fartuchy ochronne i nie podnosi
odpowiedzialności za zabrudzenia odzieży prywatnej.
4. Uczestnicy warsztatów zobowiązani są do korzystania z pracowni, znajdujących się tam urządzeń,
narzędzi i materiałów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz wyłącznie pod opieką instruktora, według
zasad i instrukcji udzielonej przez instruktora warsztatów.
5. Samodzielne korzystanie z urządzeń, narzędzi i materiałów jest surowo zabronione.
6. Uczestnicy warsztatów nie mogą korzystać z maszyn produkcyjnych, które są ustawione tylko w celach
pokazowych.
7. W trakcie trwania warsztatów uczestnicy nie mogą bez nadzoru opiekuna opuszczać sal, w których
odbywają się zajęcia (wzorcownia, sala produkcji, pracownia dekoracji).
8. Zabrania się biegania na wzorcowni ceramiki, w sali pokazu technologicznego oraz w pracowniach
dekoracji.
9. Podczas trwania zajęć w pracowni zabrania się spożywania posiłków i picia napojów.
10. Wszelkie niebezpieczeństwa, uszkodzone narzędzia i sprzęty należy zgłaszać osobie prowadzące
warsztaty.
11. Szkody powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania przez uczestników warsztatów z narzędzi lub
urządzeń, uczestnik zobowiązuje się naprawić lub pokryć koszty naprawy.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestników warsztatów
wynikające z nie przestrzegania zapisów niniejszego regulaminu oraz za szkody powstałe z nie
stosowania się do poleceń instruktora lub opiekuna grupy.
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