
   
  

 

 
Regulamin warsztatów Mała Pracownia Projektowania 

 

1. Organizatorem warsztatów „Mała pracownia projektowania” jest Zamek Cieszyn. 

2. Warsztaty odbywają się w siedzibie Zamku Cieszyn przy ul. Zamkowej 3 abc w Cieszynie  

3. W warsztatach mogą wziąd udział dzieci w wieku 7 – 10 lat oraz jak w przypadku warsztatu 

październikowego młodzież w wieku 11+. 

4. Warsztaty odbywad się będą soboty, raz w miesiącu począwszy od października 2020 r. do 

czerwca 2021 r., w godzinach od 10.00-13.00.  

5. Zapisywad dzieci można drogą mailową, na adres: mjarema@zamekcieszyn.pl oraz 

telefonicznie pod numerem telefonu 33 851 08 21 w. 18. 

6. Warunkiem zapisu i rezerwacji miejsca na poszczególny warsztat jest wpłata na konto ING 

Bank Śląski o/Wodzisław 53 1050 1403 1000 0022 8888 9161 z dopiskiem w tytule imię 

i nazwisko dziecka oraz  „Mała pracownia projektowa”.  

7.  Koszt warsztatów wynosi: od 35 zł -50zł za warsztat/dziecko. 

8. Opłaty należy dokonad najpóźniej na 2 dni przed kolejnym warsztatem. Konsekwencją 

nieuregulowania płatności w wyznaczonym terminie jest skreślenie z listy uczestników 

warsztatów. 

9. O uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejnośd zgłoszeo. 

10. Rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci z warsztatów. 

11. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem kadry Zamku Cieszyn według opracowanego 

planu. 

12. W trakcie warsztatów dzieci pozostają pod opieką pracownika Zamku Cieszyn.  

13. Zamek Cieszyn zapewnia, że Pracownik odpowiedzialny za realizację warsztatów posiada 

wykształcenie pedagogiczne.  

14. Grupa warsztatowa liczy maksymalnie 12 dzieci. 

15. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników podczas warsztatów oraz 

za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. 

16.  Zachęcamy do tego, aby nie przynosid cennych urządzeo, np. telefonów komórkowych, 

odtwarzaczy muzyki, itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach. 

17.  Organizator warsztatów dokłada wszelkich starao by stworzyd dzieciom jak najlepsze warunki 

do nauki i zabawy, umożliwid im aktywne uczestnictwo w zaplanowanych zajęciach. 

18. W razie nagannego zachowania uczestnika warsztatów (nie stosowanie się do poleceo 

wychowawcy, wulgaryzmy itp.) organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy 

uczestników bez zwrotu kosztów. 

19. Rezygnacja z udziału połączona ze zwrotem wpłaty jest możliwa najpóźniej 1 dzieo przed 

pojedynczym wydarzeniem. 

20. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do wszystkich uczestników warsztatów. 

21. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia uczestnika na warsztaty, z powodu  
dysfunkcji zdrowotnych dziecka, które uniemożliwiają zapewnienie dziecku właściwej opieki.  

22. Organizatorzy warsztatów zastrzegają sobie prawo do niewielkich zmian w programie 
warsztatów podyktowanymi szczególnymi względami, na które organizatorzy nie mają 
bezpośredniego wpływu.  

23. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów z przyczyn od niego 
niezależnych.  



   
  

 

24. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 
kodeksu cywilnego. 

 

 

                                 ANEKS EPIDEMIOLOGICZNY DO REGULAMINU WARSZTATÓW                                                                

1. Warsztaty zapewniają opiekę dzieciom w z uwzględnieniem zapobiegania, przeciwdziałania 

i zwalczania COVID-19 w oparciu o wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego.  

2. Organizator warsztatów, zgodnie z wytycznymi GIS zapewnia środki do dezynfekcji rąk 

i powierzchni, środki czystości. Nie zapewnia dla dzieci środków ochrony osobistej takich jak 

maseczki, rękawiczki – pozostaje to w gestii rodziców.  

3. W przypadku wystąpienia odczynów alergicznych i problemów skórnych związanych ze 

stosowaniem udostępnionych przez Organizatora środków do dezynfekcji rąk, Organizator nie będzie 

zobowiązany do zakupu innych środków.  

4. Przyprowadzanie i odbiór dzieci ma odbywad się zgodnie z zasadami epidemicznymi, 

z zachowaniem odstępu pomiędzy osobami. Wejście przez rodziców do budynku Zamku Cieszyn 

będzie ograniczone. Rodzice lub opiekunowie przyprowadzający / odbierający uczniów do / ze 

warsztatów mają zachowad dystans społeczny w odniesieniu do pracowników Zamku Cieszyn oraz 

innych uczestników warsztatów i ich rodziców wynoszący minimum 2 m.  

5. Osoby wchodzące na teren Zamku Cieszyn muszą mied założone maseczki i rękawiczki. Każda 

osoba wchodząca do budynków instytucji obowiązkowo dezynfekuje ręce.  

6. Podczas przebywania dzieci na warsztatach, podstawowym zadaniem osób sprawujących tę opiekę 

będzie zapewnienie bezpieczeostwa. Wszelkie aktywności dzieci zostaną ograniczone do takich, 

podczas których minimalizuje się ryzyko przenoszenia wirusów. Ograniczone będą zabawy 

w bezpośrednim kontakcie. 

7. Minimalna przestrzeo w pomieszczeniach do zajęd dla uczestników warsztatów nie może byd 

mniejsza niż 4 m2 na osobę (uczniów i pracowników Zamku).  

9. W przypadku stwierdzenia u dziecka któregokolwiek z symptomów choroby: kaszel, kichanie, 

podwyższona temperatura, zgłoszenie przez dziecko złego samopoczucia itp. – dziecko zostanie 

odizolowane od grupy i będzie oczekiwad na odbiór przez rodzica. Decyzja o izolacji oraz informacji 

do rodziców będzie podejmowana przez osoby nieposiadające wykształcenia medycznego, zatem nie 

będzie ona posiadad cech diagnozy i może byd subiektywnym wrażeniem (rodzic / opiekun nie wnosi 

zastrzeżeo do takiej informacji ani decyzji). Na podjęcie decyzji o izolacji dziecka do czasu jego 

odbioru przez rodziców mogą mied wpływ informacje o stanie zdrowia dziecka przekazane przez 

rodziców lub samo dziecko.  

 

                                                                                                                                    Ewa Gołębiowska  

                                                                                                                                Dyrektor Zamku Cieszyn 

 

 


