
REGULAMIN - ZAJĘCIA PLASTYCZNE w BiOK

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin dotyczy zajęć  plastycznych,  organizowanych i  prowadzonych  przez

Organizatora na rzecz uczestników.
2. Przez Organizatora rozumie się Bibliotekę i  Ośrodek Kultury w Piotrkowie Kujawskim,

zwany dalej BiOK. 
3. Warsztaty odbywają się w ramach działalności statutowej Biblioteki i Ośrodka Kultury w

Piotrkowie Kujawskim.
4. Zajęcia są adresowane do wybranych grup wiekowych określonych w ogłoszeniu. 
5. Liczebność grup określana jest przez instruktora prowadzącego zajęcia.
6. Informacja  o  prowadzonych  zajęciach  dostępna  jest  na  stronie  internetowej

www.biok.info.pl, w zakładce zajęcia plastyczne, w drukowanych materiałach informacyjno
- promocyjnych (ulotki, plakaty), a także udzielana jest telefonicznie przez pracowników
BiOK pod numerem tel. 54 265 41 27 

7. Kalendarz zajęć plastycznych obejmuje miesiące od września do czerwca.
8. Warsztaty odbywają się w sali „kinowej” w BiOK przy u. Targowej 2. 
9. W czasie ferii, wakacji i innych dni wolnych zajęcia nie odbywają się.
10. Warunkiem  uczestnictwa  w  zajęciach  jest  akceptacja  i  przestrzeganie  niniejszego

regulaminu oraz wypełnienie karty uczestnictwa (załącznik do niniejszego Regulaminu)
II. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikami zajęć mogą być  osoby wyrażające chęć uczestnictwa w nich i  spełniające
kryteria wiekowe określone w ogłoszeniach o zajęciach.

2. Grupy zajęciowe tworzone są na podstawie zapisów prowadzonych od sierpnia (zapisy w
biurze BiOK lub telefonicznie). 

3. Warunkiem udziału w w zajęciach jest: 
• zgłoszenie i zapisanie się uczestnika  
• wypełnienie Karty uczestnictwa i przekazanie jej instruktorowi BiOK

4. Dokumenty wypełniają i podpisują osoby pełnoletnie. 
5. Dokumentem potwierdzającym obecność  na zajęciach jest  prowadzony przez  instruktora

dziennik zajęć. 
6. Akceptacja wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu.
7. Niespełnienie któregokolwiek z zapisów pkt.II skutkuje skreśleniem z listy uczestników i

niemożnością wzięcia udziału w zajęciach. 
III. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

1. BiOK zapewnia autorski plan zajęć plastycznych dostosowany do wieku uczestników. 
2. BiOK zapewnia w miarę możliwości materiały plastyczne, materiały edukacyjne (instruktor

może poprosić  uczestników o przyniesienie  materiałów),  przygotowaną salę  oraz opiekę
prowadzącego zajęcia. 

3. BiOK  zobowiązuje  się  do  zorganizowania  corocznego  przeglądu  prac  uczestników
(wernisaż końcowy i wystawa). 

4. BiOK  zobowiązuje  się  do  promowania  działalności  artystycznej  uczestników  zajęć
plastycznych poprzez udział w konkursach plastycznych, wystawach, wernisażach. 

5. BiOK może odwołać zajęcia w przypadkach: 
• choroby instruktora, 
• wyjazdu instruktora na konkursy, szkolenia, warsztaty, 
•  sytuacji,  gdy  na  terenie  instytucji  odbywa  się  impreza  artystyczna  lub  uroczystość
uniemożliwiająca przeprowadzenie zajęć.  W przypadkach, kiedy dzień zajęć przypada w
dzień ustawowo wolny od pracy, zajęć się nie odpracowuje. 
• w sytuacji,  kiedy obostrzenia w związku z pandemią COVID-19, będą uniemożliwiały
działalność samorządowych instytucji kultury

6. BiOK nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestnika w miejscu



prowadzenia  warsztatów,  oraz  za  rzeczy,  które  będą  w  trakcie  warsztatów  w  jego
posiadaniu. 

7. BiOK zapewnia opiekę instruktora tylko podczas trwania warsztatów. 
8. BiOK  i  instruktor  nie  ponoszą  odpowiedzialności  za  uczestników  warsztatów  przez

rozpoczęciem, jak i po zakończeni warsztatów. 
IV. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

1. Uczestnik  zajęć  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  regulaminu,  poszanowania  mienia
instytucji,  przestrzegania  zasad  bezpieczeństwa i  kulturalnego zachowania się  względem
współuczestników zajęć, instruktora i pracowników BiOK oraz stosowania się do poleceń
prowadzącego. 

2. Uczestnicy mają obowiązek punktualnego stawiania się na zajęciach.
3. Uczestnik zobowiązany jest  do założenia stroju przystosowanego do zajęć plastycznych,

który może ulec zabrudzeniu. 
4. Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania prac na coroczny przegląd prac uczestników

(wernisaż końcowy i wystawa). Prace należy dostarczyć i odebrać w terminie wyznaczonym
przez  prowadzącego  instruktora.  Po  zakończeniu  wystawy  prace  zostaną  zwrócone
uczestnikom. 

5. Uczestnicy zajęć zobowiązani  są  do dbałości  o  porządek w sali,  w której  odbywają się
zajęcia.

6. Uczestnicy  warsztatów  ponoszą  odpowiedzialność  za  szkody  wyrządzone  w  mieniu
instytucji. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie
nieletnich uczestników. 

7. Poinformowanie o rezygnacji z uczestnictwa w warsztatach miesiąc wcześniej. 
V. PŁATNOŚCI

1.  Zajęcia plastyczne organizowane przez BiOK są bezpłatne.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany Regulaminu i bieżące informacje
będą dostępne na stronie www.biok.info.pl

2. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie decyduje Dyrektor Biblioteki i Ośrodka
Kultury w Piotrkowie Kujawskim


