
REGULAMIN 
uczestnictwa w warsztatach dla dzieci i młodzieży w ramach 

Festiwalu Podróżników i Podróży WłóczyKijki 

Niniejszy Regulamin określa zasady oraz warunki uczestnictwa w Warsztatach dla dzieci  
i młodzieży odbywających się w ramach Festiwalu WłóczyKijki, organizowanych przez Klub 
Żeglarski SZTORM z siedzibą w 74-320 Barlinek, ul. Sportowa 1, który jest jednocześnie wydającym 
Regulamin.  

Celem Warsztatów jest rozbudzanie i rozwijanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań 
związanych z podróżowaniem, zdobywaniem nowych umiejętności oraz poznawaniem innych 
kultur.  

§1. Kryteria uczestnictwa 

1. Warsztaty są ogólnodostępne, a udział w nich ma charakter bezpłatny.  

2. Liczba miejsc w Warsztatach jest ograniczona. Liczebność poszczególnych grup warsztatowych 

określa - po uzgodnieniu z Prowadzącym - Organizator.  

3. Dzieci i młodzież mogą uczestniczyć tylko w Warsztatach odpowiednich dla swojej grupy 
wiekowej, przy czym Organizator może dopuścić na zajęcia osobę młodszą lub starszą niż 
przewidywana dolna lub górna granica wiekowa, wyłącznie w sytuacji, gdy nie ma 
wystarczającej liczby kandydatów danej kategorii wiekowej. 

4. Kategorie wiekowe dla poszczególnych warsztatów znajdują się w ich opisie na stronie 

www.wloczykijki.com oraz na Facebooku. 

§2. Rekrutacja 

1. Rekrutacja do udziału w Warsztatach prowadzona jest od 01.03.2017 do 17.03 2017 r. 

2. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Warsztatach następuje mailowo na adres 

warsztaty.wloczykijki@gmail.com lub telefonicznie na numer wskazany przez Organizatora. 

3. Zgłoszenie uczestnictwa e-mailowo lub telefonicznie nie jest równoznaczne z zapisaniem się 

na Warsztaty. Zgłoszenie jest skuteczne dopiero po dostarczeniu do Organizatora prawidłowo 

wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszeniowego 

4. Formularz Zgłoszeniowy dostępny jest do pobrania na stronie www.wloczykijki.com 

5. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż ilość miejsc przewidzianych dla Uczestników  

o zakwalifikowaniu na Warsztaty decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

6. Uczestnicy z objawami grypy lub przeziębienia nie będą dopuszczani do udziału  

w Warsztatach. 

§3.  Warsztaty 

1. Warsztaty trwają od 45 do 180 minut. Informacje o czasie trwania poszczególnych warsztatów 

znajdują się w ich opisie na stronie www.wloczykijki.com oraz na Facebooku. 

2. Warsztaty odbywają się na terenie Festiwalu Włóczykijki. 
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3. Uczestnictwo w warsztatach jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów niniejszego 

Regulaminu. 

4. Uczestnictwo w warsztatach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych Uczestnika i Opiekuna oraz wykorzystania ich wizerunku w celach promocyjnych. 

5. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Warsztacie Uczestnika, którego zachowanie 

zakłóca przebieg Warsztatu lub jest w inny sposób niestosowne.  

§4. Odpowiedzialność 

1. Za bezpieczeństwo Uczestników przed godziną rozpoczęcia i po godzinie zakończenia 
warsztatów odpowiada Rodzic/Opiekun. 

2. W czasie Warsztatów Uczestnicy  znajdują się pod opieką Prowadzących Warsztaty. 
3. Rodzice/Opiekunowie nie uczestniczą w Warsztatach, by nie zakłócać porządku 

wewnętrznego zajęć i nie rozpraszać Uczestników. 
4. Podczas zajęć wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do zachowania ostrożności i wykonywania 

poleceń Prowadzących. 

5. Uczestnicy są zobligowani do dbania o powierzone im na czas Warsztatów mienie oraz o 

czystość pomieszczeń, w których przebywają. 

6. Za wszelkie szkody wyrządzone podczas Warsztatów przez Uczestnika odpowiada jego 

Rodzic/Opiekun.      

§5. Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www.wloczykijki.com w zakładce „Dokumenty 

do pobrania”. Na stronie tej znajdują się również informacje związanie z organizacją i realizacją 

Warsztatów. 

2. Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa.   

3. Wszystkie spory, które nie będą mogły być rozstrzygnięte pomiędzy stronami w sposób 

polubowny, będą rozstrzygane przez właściwy Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.      

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. O każdej zmianie poinformuje 

uczestników umieszczając Regulamin na stronie internetowej. 
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