Regulamin warsztatów
Zaradnik młodych konstruktorów
1. „Zaradnik młodych konstruktorów” to warsztaty edukacyjne, zwane dalej „Warsztatami” skierowane
do dzieci i młodzieży w wieku od 10 roku życia, zwanych dalej „Uczestnikami”.
2. Organizatorem warsztatów jest Muzeum Zabawek i Zabawy, pl. Wolności 2, 25-367 Kielce.
3. Warsztaty prowadzone są w Muzeum Laurensa Hammonda, ul. Kościuszki 13 w Kielcach.
4. Celem warsztatów jest kształtowanie u dzieci i młodzieży zdolności manualnych, pobudzanie
wyobraźni a także zwiększenie ich kreatywności oraz rozwijanie zainteresowań w kierunku
majsterkowania.
5. Bilet na zajęcia kosztuje 10 zł od os. Zajęcia odbywają się w ostatnią sobotę miesiąca. W miesiącach
letnich lipiec-sierpień zajęcia się nie odbędą.
6. Warsztaty trwają 2 godziny.
7. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów Muzeum Zabawek i Zabawy
8. Maksymalna liczba uczestników to 8 osób, obowiązuje rezerwacja telefoniczna 413433706.
9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek
nieprzestrzegania Regulaminu warsztatów i zaleceń instruktorów.
10. Uczestnicy warsztatów ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za szkody osobowe i majątkowe
powstałe wskutek ich działań lub zaniechań. Dotyczy to szczególnie niewykonania poleceń
instruktorów w trakcie trwania warsztatów.
11. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w zajęciach osoby, której zachowanie zakłóca
przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne.
12. Podczas zajęć wszyscy uczestnicy muszą zachować ostrożność i wykonywać polecenia prowadzących.
13. Wszystkie materiały dydaktyczne, narzędzia zapewnia organizator. Uczestnicy w trakcie zajęć
samodzielnie wykorzystują proste narzędzia: młotki, kombinerki, śrubokręty itp.
14. Forma pracy może powodować konieczność przemieszczania się między budynkami Muzeum
Zabawek i Zabawy. Uczestnicy w trakcie zajęć będą mogli zwiedzić miejsca niedostępne dla gości
Muzeum
15. Każdy uczestnik warsztatów zabiera swoje prace do domu.
16. Organizatorowi przysługuje nieograniczone w czasie i przestrzeni prawo do wykorzystywania
fotografii oraz nagrań powstałych w czasie zajęć w celach związanych ze statutową działalnością
Organizatora, w szczególności poprzez publikację materiałów na własnych stronach www,
w mediach społecznościowych oraz własnych kanałach informacyjnych wraz z prawem udzielania
sublicencji.
17. Muzeum Zabawek i Zabawy zastrzega sobie prawo do zmian dat lub odwołania zajęć. O każdej
zmianie poinformuje uczestników na stronie internetowej.
18. Uczestnictwo w warsztatach jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów niniejszego
Regulaminu.

