Regulamin warsztatów rzeźbiarskich zorganizowanych w ramach „Szkółki rzeźbiarskiej”
przez Dom Kultury – Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej
1. Organizatorem warsztatów jest Dom Kultury – Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków
w Woli Gułowskiej, zwany dalej Organizatorem.
2. Warsztaty będą prowadzone przez Pana Adama Wydrę.
3. Czas i miejsce warsztatów: Warsztaty odbywać się będą w pracowni rzeźbiarskiej
mieszczącej się w budynku Organizatora w każdy piątek zgodnie z kalendarzem zajęć
szkolnych w godz. 13:30 – 15:00 od września 2019 r. do czerwca 2020 r.
4. Celem warsztatów rzeźbiarskich zorganizowanych w ramach „szkółki rzeźbiarskiej” jest
upowszechnianie wśród młodzieży tradycyjnej rzeźby ludowej, wyszukiwanie młodych
talentów, kształtowanie umiejętności warsztatowych, poznanie podstaw teoretycznych
i praktycznych wykonywania rzeźby w drewnie, organizowanie przeglądu dorobku
twórczego oraz upowszechnianie osiągnięć twórczych dzieci i młodzieży poprzez
organizowanie przeglądów twórczości, konkursów i wystaw.
5. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest przekazanie do Organizatora zgody na udział
dziecka w warsztatach.
6. Zgoda rodzica stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
7. Podpisanie zgody jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomosci i zaakceptowaniem
niniejszego regulaminu oraz warunków uczestnictwa.
8. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
9. Warsztaty przeznaczone są dla osób w wieku 9-18 lat zamieszkałych na terenie Powiatu
Łukowskiego.
10. Warsztaty obejmują naukę rzeźbienia w drewnie wraz z wykonaniem samodzielnie
przynajmniej jednej pracy.
11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe
wypadki uczestników zajęć związane z pracą ostrymi narzedziami.
12. Organizator zapewnia niezbędne materiały do rzeźbienia oraz drewno.
13. Dojazd uczestników odbywa się we własnym zakresie. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za drogę dziecka na warsztaty i do domu po zajęciach.
14. Udział w zajęciach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie
wizerunku uczestników w celach promocyjnych i archiwalnych na stronie internetowej oraz
Facebooku Organizatora.
15. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączności do interpretacji niniejszego regulaminu.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów bez podania przyczyny.

