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REGULAMIN „TWÓRCZEGO LATA Z KULTURĄ” 2022 

W KUJAWSKIM CENTRUM KULTURY 

 

I  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem „TWÓRCZEGO LATA Z KULTURĄ” jest Kujawskie Centrum Kultury z siedzibą                              

w Inowrocławiu (88-100), przy ul. Jana Kilińskiego 16, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury Miasta 

Inowrocławia pod numerem 2, Regon 092886259, NIP 5561480626, zwane w dalszej części 

niniejszego regulaminu (dalej: 'Regulamin') 'Organizatorem'. 

2. „TWÓRCZE LATO Z KULTURĄ”, zwane dalej Warsztatami, składa się z cyklu zajęć edukacyjnych                  

dla polskich i ukraińskich dzieci, mieszkających w powiecie inowrocławskim,  prowadzonych                          

w formie warsztatów tematycznych. Warsztaty nie mają charakteru formy wypoczynku dzieci,                       

a ich celem jest edukacja oraz wspomaganie rozwoju kulturalnego dzieci w wieku 7-12 lat, 

integracja dzieci obu narodowości oraz dodatkowo promocja działania Sekcji prowadzonych przez 

Organizatora. 

3. Warsztaty w zakresie każdego z zakresów tematycznych odbywać się będą w dwutygodniowych 

cyklach, przy czym każde dziecko może uczestniczyć jedynie w jednym cyklu Warsztatów.   

4. Organizator nie zapewnia opieki nad dziećmi, uczestniczącymi w Warsztatach, poza godzinami 

rozpoczęcia i zakończenia konkretnych zajęć w ramach Warsztatów.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Warsztatów. 

6. Regulamin Warsztatów dostępny będzie przez cały czas ich trwania na stronie https://kckino.pl  

7. Wszelkich informacji dotyczących Warsztatów udzielamy pod adresem mailowym 

kontakt@kckino.pl oraz pod nr telefonu 52 357 58 67 

 

II  TERMINY WARSZTATÓW 

1. Warsztaty w ramach jednego cyklu organizowane będą od poniedziałku do piątku, a godziny 

zostaną wskazane są w programie. Planuje się organizację czterech cykli, przy czym każdy cykl 

podlega zgłoszeniu oddzielnie. 

• 4.07– 15.07.2022 – I cykl 

• 18.07 – 29.07.2022 – II cykl  

• 12.08.2022 – III cykl 

• 16.08 – 26.08.2022 – IV cykl 

2. Warsztaty odbywać się będą w Teatrze Miejskim w Inowrocławiu, plac Klasztorny 2 oraz                                    

w Niebieskiej Kamienicy, ul. Kasztelańska 22. 

 

III  UCZESTNICY, ZAPISY, OPŁATY 

1. Warsztaty skierowane są do ukraińskich i polskich dzieci w wieku 7-12 lat mieszkających na terenie 

powiatu inowrocławskiego. 

2. Zapisy na Warsztaty odbywają pod nr telefonu 52 357 58 67. 

Warunkiem koniecznym jest wypełnienie karty zgłoszenia oraz podpisanie zgody na przetwarzanie 

danych osobowych i zgody na publiczne wykorzystanie wizerunku. Kartę zgłoszenia oraz zgody 

podpisują rodzice/opiekunowie prawni dzieci. 

3. Organizator nie pobiera opłat za udział w Warsztatach.  

4. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

https://kckino.pl/
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IV  ORGANIZATOR UCZESTNIKOM WARSZTATÓW ZAPEWNIA: 

1. Opiekę merytoryczną instruktora w czasie trwania zajęć w ramach Warsztatów. 

2. Materiały do realizacji zadań w trakcie Warsztatów. 

 

V  OBOWIĄZKI UCZESTNIKA 

Uczestnik ma obowiązek: 

1. Stosować się do poleceń instruktorów prowadzących zajęcia. 

2. Szanować mienie i wszelkie pomoce dydaktyczne – za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie 

odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie. 

3. Przestrzegać niniejszego Regulaminu. 

 

VI  PRAWA UCZESTNIKA 

Uczestnik ma prawo: 

1. Korzystać z materiałów oraz sprzętu dostępnego podczas zajęć, warsztatów zgodnie z zaleceniami 

prowadzących je instruktorów. 

2. Brać udział w zajęciach w ramach Warsztatów, na które został zgłoszony i zakwalifikowany. 

3. Korzystać z opieki i pomocy merytorycznej instruktorów. 

4. W razie konieczności kontaktować się z rodzicami lub opiekunami. 

 

VII  UCZESTNIKOWI ZAJĘĆ ZABRANIA SIĘ: 

1. Samodzielnego opuszczania placówki oraz wyznaczonych przez instruktorów miejsc zajęć w trakcie 

ich trwania. 

2. Stosowania przemocy wobec innych uczestników zajęć. 

3. Zachowań niebezpiecznych, mogących zagrażać życiu i zdrowiu własnemu, innych uczestników 

zajęć oraz instruktorom. 

 

VIII  ODBIERANIE I POWRÓT DZIECI, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZAGUBIONE RZECZY 

1. Rodzice/opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem. 

2. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice/opiekunowie są zobowiązani 

napisać oświadczenie o zgodzie na samodzielny powrót dziecka do domu. 

3. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników podczas zajęć oraz za zniszczenia 

rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. 

 

 

 

Zapoznałem/am się z treścią niniejszego Regulaminu, przyjmuję go do wiadomości i akceptuję jego 

treść. 

 

Inowrocław, …………………………….…………………………………. 


