
REGULAMIN WARSZTATÓW DLA DZIECI 

ORGANIZOWANYCH PRZEZ MK HOME STUDIO

1. Organizatorem warsztatów jest MK Home Studio.

2.  Miejscem  organizacji  warsztatów  jest  siedziba  MK  Home  Studio  w  Gdańsku  przy  ulicy

Huenefelda 7.

3. Warsztaty przeznaczone są dla dzieci w wieku 6-12 lat, chyba że organizator wskazał inaczej w

opisie warsztatów.

4.  Organizator warsztatów zapewnia uczestnikom opiekę w godzinach i  w zakresie  zgodnym  z

warunkami oferty.

5.  Do uczestnictwa  w warsztatach uprawnia  bilet  wstępu zakupiony u  organizatora,  chyba  że

organizator wskazał inaczej w opisie warsztatów.

6.  W  przypadku  rezygnacji  z  uczestnictwa  w  warsztatach  na  więcej  niż  7  dni  przed  ich

rozpoczęciem Organizator zwraca 50% wysokości kwoty uczestnictwa w zgłoszonych warsztatach.

7.  Organizator  zastrzega sobie  prawo zmian w ofercie  warsztatów,  w przypadku mniejszej  od

założonej liczby uczestników bądź innych czynników niezależnych od Organizatora.

8.  Dziecko  może  zostać  przyjęte  na  warsztaty  na  podstawie  całkowicie  wypełnionego  przez

opiekuna dziecka (osoba pełnoletnia) formularza zgłoszeniowego.

9. Dziecko biorące udział w zajęciach na wstępie zostanie zapoznane z regulaminem warsztatów i

przebywania w pracowni artystycznej. 

10.  W czasie warsztatów dzieci  znajdują się pod opieką instruktora z uprawnieniami opiekuna

czasu wolnego.

11.  W czasie warsztatów dzieci  mają obowiązek podporządkować się poleceniom wydawanym

przez osobę/y prowadzącą/e warsztaty.

12.  Prace  stworzone  podczas  warsztatów  pozostają  własnością  uczestników i  są  prze  dzieci

zabierane do domu. Za zgodą rodzica/opiekuna organizator może wystawić dzieło małego twórcy

na aukcji w na targowisku on-line prowadzonym przez MK Home Studio.

13. Dziecko może zostać odebrane z warsztatów jedynie przez osobę, która została zgłoszona

przez rodzica/opiekuna na karcie zgłoszeniowej.

14.  Dzieci  z  objawami  grypy  lub  przeziębienia  nie  będą  dopuszczane  do  uczestnictwa  w

warsztatach.

15. Opiekunowie dzieci  wyrażają zgodę na wykorzystywanie wizerunku dziecka i  umieszczenie

zdjęć wykonanych podczas warsztatów w mediach promujących działalność MK Home Studio.

Formularz zgłoszeniowy uprawniający do udziału w warsztatach kreatywnych dostępny jest

w siedzibie organizatora. 
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