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Regulamin warsztatów  

„Czujemy książkę! Rodzinne spotkania z książką sensoryczną” 

 

Postanowienia ogólne: 

1. Niniejszy Regulamin dotyczy autorskich warsztatów plastycznych, organizowanych i prowadzonych 

przez Organizatora na rzecz uczestników. 

2. Przez Organizatora rozumie się Gminną Bibliotekę Publiczną w Wólce z siedzibą w Jakubowicach 

Murowanych 8, 20-258 Jakubowice Murowane, zwanego dalej GBP w Wólce. 

3. Warsztaty są adresowane do wybranych grup wiekowych określonych w ogłoszeniu. 

4. Liczba uczestników warsztatów jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator może 

odmówić uczestnictwa w zajęciach w przypadku braku miejsc. 

5. Pierwszeństwo przy zapisach na warsztaty mają Czytelnicy GBP w Wólce. 

6. Informacja o prowadzonych warsztatach dostępna jest na stronie internetowej 

gbpwolka.naszabiblioteka.com, mediach społecznościowych biblioteki 

facebook.com/GminnaBibliotekaPublicznaWWolce, w drukowanych materiałach informacyjno-

promocyjnych (ulotki, plakaty) oraz udzielana jest telefonicznie przez pracowników GBP w Wólce pod 

numerem 81 751 01 84. 

7. Warsztaty odbywają się w wybranych filiach GBP w Wólce, tj.: Filii w Łuszczowie (Łuszczów Pierwszy 

126a), Filii w Turce (Turka 124) lub Filii w Turce osiedle Borek (Turka, ul. Konwaliowa 3 lok. 3). 

8. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest akceptacja i przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz 

podpisanie wymaganych Oświadczeń (Załączniki 1 i 2). 

Cele warsztatów: 

1. Wsparcie naturalnego rozwoju dzieci od 3 do 6 roku życia na wielu płaszczyznach – stymulacja zmysłów 

dotyku, wzroku, słuchu – poprzez kontakt z książką sensoryczną. 

2. Popularyzacja wśród dzieci i dorosłych czytelnictwa jako atrakcyjnej i wartościowej formy spędzania 

wspólnego rodzinnego czasu. 

3.  Poznawanie różnych technik plastycznych, rozwijanie wyobraźni i doświadczeń artystycznych. 

Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikami warsztatów mogą być osoby wyrażające chęć uczestnictwa w nich i spełniające kryteria 

określone w ogłoszeniach o warsztatach. 

2. Grupy warsztatowe tworzone są na podstawie zapisów prowadzonych w filii GBP w Wólce organizującej 

warsztaty. 

3. Warunkiem udziału w warsztatach jest: 

 zgłoszenie i zapisanie się uczestników (pierwszeństwo przyjęcia do grupy maja osoby 

korzystające z wybranej Filii GBP w Wólce, pozostali przyjmowani są w miarę dysponowania 

pulą wolnych miejsc), 

 wypełnienie wymaganych (Załączniki 1 i 2) i przekazanie ich bibliotekarzowi prowadzącemu 

warsztaty. 

4. Dokumenty wypełniają i podpisują osoby pełnoletnie – Rodzic lub Opiekun Prawny.  

5. Dzieci biorą udział w zajęciach wyłącznie z rodzicami lub opiekunami. 

6. Akceptacja wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu. 

Obowiązki Organizatora: 

1. Organizator zapewnia: autorski plan warsztatów, materiały plastyczne, miejsce oraz osoby prowadzące 

warsztaty. 

2. Na zajęciach ćwiczone są zdolności manualne, wyobraźnia, koordynacja ręka-oko, wrażliwość 

estetyczna. Każde warsztaty obejmują zarówno manualną pracę plastyczną, jak propagowanie 

czytelnictwa - zapoznanie Uczestników z literaturą dopasowaną do tematu zajęć. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy (pieniądze, przedmioty wartościowe) pozostawione 

przez uczestników w miejscu prowadzenia zajęć. 

4. Organizator warsztatów zastrzega sobie prawo do dokumentacji fotograficznej i/lub filmowej zajęć 

warsztatowych i ich publikacji w celach promocyjnych.  
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5. Organizator zastrzega sobie prawo odwoływania zajęć (do dnia rozpoczęcia włącznie) lub przerwania 

zajęć w wypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć. 

Obowiązki Uczestników: 

1. Uczestnik warsztatów zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu, poszanowania mienia biblioteki, 

przestrzegania zasad bezpieczeństwa i kulturalnego zachowania się względem współuczestników 

warsztatów, instruktora i pracowników GBP w Wólce oraz stosowania się do poleceń prowadzącego. 

2. Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika odpowiada za szkody wyrządzone przez Uczestnika warsztatów. 

3. Uczestnicy Warsztatów zobowiązani są do korzystania z urządzeń i materiałów znajdujących się w 

pracowni plastycznej, zorganizowanej na czas warsztatów w bibliotece, zgodnie z ich przeznaczeniem 

oraz wyłącznie pod opieką instruktora. 

4. Uczestnicy warsztatów mają obowiązek punktualnego stawiania się na warsztatach, a w przypadku 

zdarzeń losowych uniemożliwiających wzięcie udziału w warsztatach – poinformowania o tym fakcie 

instruktora. 

5. Uczestnicy nie muszą przynosić żadnych własnych materiałów plastycznych (z wyjątkiem sytuacji, kiedy 

prosi o to prowadzący). Niezbędny jest natomiast strój przystosowany do warsztatów plastycznych, który 

może ulec zabrudzeniu. 

6. Prace plastyczne stworzone na zajęciach stają się własnością Uczestnika z chwilą ich ukończenia. 

Postanowienia końcowe: 

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin 

obowiązuje od czasu opublikowania go równocześnie na stronie internetowej i powiadomieniu 

uczestników. 

2. Wszelkie pytania dotyczące warsztatów oraz ich przebiegu prosimy o kierowanie pod adres e-mail: 

gbpwolka@interia.pl telefonicznie pod numerem 81 751 01 84. 

 

Wykaz załączników: 

Załącznik 1 – Karta Uczestnika 

Załącznik 2 – Zgody Uczestnika 
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