REGULAMIN
PRACOWNI MALARSKIEJ
W NOWOGARDZKIM DOMU KULTURY

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
2.

Regulamin określa zasady korzystania z Pracowni Malarskiej w NDK.
Jego celem jest zapewnienie sprawnej i bezpiecznej pracy uczestnikom.

ROZDZIAŁ II
ZASADY UCZESTNICTWA
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Zajęcia malarskie odbywają się w specjalnie przystosowanej pracowni.
Odpłatność za zajęcia jest ustalana, co roku przez dyrektora NDK.
Należność za zajęcia uiszczana jest w kasie NDK do 15 każdego miesiąca, za dany miesiąc.
Przerwy związane z świętami lub przerwą szkolną w nauce, a także chorobą nie zwalniają z pełnej odpłatności za zajęcia.
NDK może odstąpić od pobierania odpłatności na wniosek uczestnika lub opiekuna z powodu trwającej powyżej miesiąca nieobecności.
Każdą dłuższą nieobecność, a także powrót do zajęć należy zgłosić instruktorowi.
Rezygnację należy zgłosić pisemnie w kasie NDK.
W przypadku odwołania zajęć przez instruktora lub Dyrekcję NDK, zajęcia będą odpracowane w najbliższym, uzgodnionym z grupą i
zaakceptowanym przez Dyrektora terminie.

ROZDZIAŁ III
MATERIAŁY PLASTYCZNE
1.
2.

Organizator zajęć zapewnia sprzęt i materiały niezbędne do wykonywania prac malarskich.
Materiały: sztalugi, deski, klamry, blejtramy, różne rodzaje farb, pastele, papier, szkicowniki, pędzle, ołówki, gumki, zapewniane są przez
NDK.

ROZDZIAŁ IV
OBOWIĄZKI UCZESTNIKA ZAJĘĆ
9.
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Podczas trwania zajęć kategorycznie zabrania się wszelkich działań powodujących niebezpieczeństwo.
Uczestnik pracuje według wskazań instruktora i zgodnie z przepisami BHP
Korzystanie z urządzeń elektrycznych w pracowni jest dozwolone tylko za zgodą instruktora.
Uczestnik zachowuje czystość, ład i porządek na stanowiskach pracy, podczas trwania zajęć i po ich zakończeniu.
Uczestnik systematycznie uczestniczy w organizowanych zajęciach.
Uczestnik czytelnie podpisuje swoje prace wykonywane na zajęciach.
Uczestnik szanuje mienie pracowni.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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2.
3.
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NDK zobowiązuje do rozwoju predyspozycji twórczych, każdego uczestnika i promocji jego osiągnięć artystycznych poprzez udział
w konkursach, plenerach czy wystawach.
Zapisując się na zajęcia uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne uczestnictwo w akcjach artystycznych, udostępnienie własnego
wizerunku, podstawowych danych oraz publikację prac w różnych mediach.
Z uwagi na koszty materiałów plastycznych zużytych w pracowni plastycznej, wszystkie prace wykonane przez uczestników zostają
w pracowni do wystawy półrocznej lub końcowo rocznej. Po wystawie instruktor może przekazać część prac uczestnikowi.
O udziale prac w konkursach decyduje instruktor. Prace biorące udział w konkursach nie są zwracane.
Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu oraz zaleceń dotyczących BHP, NDK nie ponosi
odpowiedzialności
NDK nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub pozostawione na terenie pracowni malarskiej rzeczy uczestników zajęć.
Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem podlegają uzgodnieniu z Dyrektorem NDK.
W związku z ochroną danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w dokumencie zamieszczonym
na www.ndk.pl polityka prywatności o celu i zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych przez Nowogardzki Dom Kultury oraz
o przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem przedmiotowych danych, utrwalenia swojego wizerunku oraz
wykorzystywanie go przez Organizatora, dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
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