
REGULAMIN UDZIAŁU W WARSZTATACH ARTYSTYCZNYCH 

ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK KULTURY  

„AMFITEATR” W RADOMIU 

Niniejszy regulamin stanowi informację i określa zasady uczestnictwa w warsztatach 

prowadzonych przez MOK „Amfiteatr”  

1. Organizatorem warsztatów jest Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” w Radomiu.  

2. Miejscem organizacji warsztatów jest MOK „Amfiteatr” przy ul. Daszyńskiego 5,                      

26-600 Radom chyba, że organizator wskazał inaczej w opisie inicjatywy. 

3. Warsztaty przeznaczone są dla dzieci w wieku  9-16 lat, chyba że organizator 

wskazał inaczej w opisie. 

4. Organizator nie ubezpiecza uczestników biorących udział w warsztatach.  

5. Organizator nie odpowiada za zniszczenie mienia uczestników warsztatów  

i wydarzeń ani za zgubienie wartościowych przedmiotów podczas trwania tych 

spotkań.  

6. Uczestnik warsztatów zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 

porządkowych obowiązujących u Organizatora, w szczególności zobowiązany jest  do 

zostawiania okryć wierzchnich, dużych toreb i plecaków w szatni lub miejscu 

wskazanym przez Organizatora, utrzymywania czystości i przestrzegania przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy i P.poż.  

7. W czasie warsztatów dzieci i młodzież mają obowiązek podporządkować się 

poleceniom wydawanym przez osobę/y prowadzącą/e - Instruktora. 

9. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na fotografowanie, filmowanie jego osoby                            

i nagrywanie jego głosu. Organizator staje się posiadaczem autorskich praw 

majątkowych do korzystania i rozporządzania prawami do materiałów 

zarejestrowanych, w którym prezentowana jest osoba Uczestnika.  

10. Uczestnik udziela Organizatorowi bezpłatnej, nieograniczonej w czasie i 

przestrzeni, licencji do korzystania i rozporządzania prawami do materiałów 

powstałych w trakcie warsztatów i materiałów zarejestrowanych, w którym 

prezentowana jest osoba Uczestnika i może wykorzystywać je nieograniczenie 

zarówno do celów własnych w kraju i za granicą, jak i upoważniać inne media do 

dowolnego ich użycia na wszystkich polach eksploatacji,  

a w szczególności takich jak utrwalenie, zwielokrotnienie określoną techniką w tym 

techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzenie do obrotu, 



wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne wykonywanie oraz publiczne 

odtwarzanie, wystawienia i wyświetlenie, nadawanie i reemitowanie, najem, 

dzierżawa, rozpowszechnianie za pomocą internetu.  

11. Zainteresowanych warsztatami obowiązują wcześniejsze zapisy prowadzone 

przez formularz internetowy. 

12. Warsztaty trwają w wyznaczonym przez organizatora terminie. 

13. Organizator wprowadza opłatę za warsztaty w wysokości 150 zł. Płatne są 

przelewem na wskazane konto. 

14. Płatność za warsztaty należy wnieść najpóźniej na tydzień przed ich rozpoczęciem. 

15. Z udziału w zajęciach można zrezygnować w każdej chwili, jednakże płatność za 

nie nie będzie zawracana. 

16. Uczestnicy kursów mają obowiązek zapoznać się i stosować się do powyższego 

regulaminu. 

17. Uczestnictwo w warsztacie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu. 


