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Regulamin Warsztatów Kulinarnych Smaki Pogórza organizowanych przez Pogórzańskie 

Stowarzyszenie Rozwoju w Tuchowie  

 

1. Osoba zgłaszająca udział dziecka w warsztatach wyraża tym samym zgodę na postanowienia niniejszego 

regulaminu. 

2. Organizatorem warsztatów jest Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju, ul. Chopina 10,  

33-170 Tuchów. 

3. Udział w warsztatach jest bezpłatny. 

4. Warsztaty prowadzone będą w Domu Kultury w Burzynie, Burzyn 5, 33-170 Tuchów,  

 7 sierpnia 2019 r. w godzinach 10.00-13.00 

5. Organizator warsztatów zastrzega sobie prawo do zmian w planie zajęć i prawo do ich odwołania lub 

przerwania w wypadku nieprzewidzianych okoliczności, ma jednak obowiązek niezwłocznie zawiadomić 

o tym zainteresowanych. 

6. Uczestnikami warsztatów są dzieci od 6 roku życia. 

7. Zgłaszającym jest opiekun prawny uczestnika. Niniejszy regulamin oraz karta uczestnictwa dostępne są 

na stronie internetowej www.psr.tuchow.pl oraz w formie papierowej w siedzibie Organizatora. 

8. Zgłaszający ma obowiązek wypełnić, podpisać i dostarczyć do siedziby Pogórzańskiego Stowarzyszenia 

Rozwoju (ul. Chopina 10, Tuchów, I piętro, pok. 16) kartę uczestnictwa, zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych dziecka oraz klauzulę informacyjną najpóźniej do dnia 05.08.2019 r. O uczestniczeniu w 

zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń. 

9. Zgłaszający ma obowiązek poinformować o specjalnych potrzebach dziecka. 

10. Zgłaszający oświadcza, że uczestnik nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w warsztatach. 

11. Uczestnicy mogą być odbierani z zajęć wyłącznie przez opiekunów prawnych. 

12. W godzinach warsztatów uczestnicy przebywają pod opieką prowadzących zajęcia oraz pracownika PSR. 

13. Uczestnicy mają obowiązek: 

a. podporządkować się poleceniom opiekunów, 

b. przestrzegać ramowego harmonogramu zajęć, 

c. szanować mienie, pomoce dydaktyczne, 

d. przestrzegać zasad bezpieczeństwa. 

14. Uczestnik drastycznie naruszający regulamin lub postępujący w sposób rażący wobec instruktora 

prowadzącego warsztaty lub innych uczestników i nieprzestrzegający zasad bezpieczeństwa może zostać 

usunięty z zajęć. 

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki ani zaginione lub zniszczone mienie 

uczestników. 

16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

 


