
REGULAMIN

REGULAMIN PRZESTRZENI WARSZTATOWEJ INK3.DE

1. Właścicielem przestrzeni warsztatowej INK3.DE jest INK3.DE sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców pod

numerem KRS 0000708651 a miejscem przestrzeni jest lokal w Galerii Malta, ul. Maltańska 1, 61-131 Poznań, która

prowadzi usługę polegającą na udostępnianiu dzieciom, dorosłym oraz zorganizowanym grupom przestrzeni - salki

do warsztatów i zajęć edukacyjnych utrzymując przy tym właściwy stan techniczny udostępnianych urządzeń.

2. Warunkiem przebywania w przestrzeni warsztatowej oraz uczestnictwa jest akceptacja tego regulaminu przez

Rodzica/Opiekuna oraz przedstawienie go dziecku aby zapoznał się z zasadami obowiązującymi w przestrzeni

warsztatowej.

3. Osoby przebywające w przestrzeni warsztatowej zobowiązane są do wykonywania poleceń instruktora.

4. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci zabrania się wnoszenia własnych zabawek, jedzenia i picia.

5. INK3.DE sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zniszczone, zagubione, pozostawione rzeczy osobiste.

6. Osoba prowadząca zajęcia ma prawo wyprosić dziecko z lokalu gdy nie przestrzega regulaminu, zachowuje się w

sposób niekulturalny, uniemożliwia bądź zakłóca prowadzenie warsztatów, nie wykonuje poleceń instruktora oraz

stwarza zagrożenie dla innych uczestników.

7. W przestrzeni warsztatowej zabrania się popychania innych dzieci oraz stwarzania sytuacji, które zagrażałyby ich

życiu lub zdrowiu.

8. Każdy uczestnik jest zobowiązany do poszanowania mienia oraz przedmiotów bedących własnością INK3.DE sp. z

o.o. oraz zakazu ich wynoszenia.

9. W przestrzeni warsztatowej obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, epapierosów, spożywania alkoholu i

środków odurzających. W miejscu prowadzenia warsztatów nie mogą przebywać osoby pod wpływem alkoholu oraz

środków odurzających.

10. Wszelkie awarie i uszkodzenia sprzętu należy bezzwłocznie zgłaszać osobie prowadzącej warsztaty.

11. Pozostawienie dziecka pod opieką instruktora jest możliwe tylko i wyłącznie po podpisaniu stosownego oświadczenia

oraz uzupełnieniu danych do kontaktu z Rodzicem/Opiekunem oraz deklaracja na temat godziny odbioru dziecka.

12. W warsztatach mogą brać udział dzieci, które ukończyły 7 rok życia.

13. Uczestnik warsztatów ma obowiązek niezwłocznie poinformować instruktora o wypadkach powstałych podczas zajęć

w przestrzeni warsztatowej oraz kontuzjach.

14. W trakcie warsztatów zabrania się poruszania po innych przestrzeniach niż te do tego przeznaczone.

15. Rodzic/Opiekun ma obowiązek poinformowania osobę prowadzącą warsztaty o wszelkich kwestiach zdrowotnych

dziecka, kontuzjach oraz złym samopoczuciu.



16. INK3.DE sp. z o.o.nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób oraz dzieci nie przestrzegających

Regulaminu oraz zaleceń instruktora.

17. Rodzice/Opiekunowie zapisując dziecko na warsztaty wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w relacjach z

zajęć, materiałach promocyjnych itp.

18. Opiekun Uczestnika uiszczając opłatę zgodną z cennikiem zawiera z Organizatorem umowę, na mocy której nabywa

prawa do udziału w warsztatach.

19. Warsztaty mogą być prowadzone przez jedną, dwie lub więcej osób. Ilość osób prowadzących określa Organizator.

20. Warsztaty mają charakter nauki teoretycznej, praktycznej oraz zapoznawczej. Organizator nie odpowiada za stopień

przyswojenia wiedzy i zyskania umiejętności przez Uczestnika.

Data i podpis Rodzica/Opiekuna


