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                                                                           NOWE ŻYCIE PRZEDMIOTÓW. 

                                                           Warsztaty odnawiania przedmiotów z drewna i szkła. 

                                                  13 LISTOPAD 2019 r. godz. 17:00 do 20:00 

 

 

I. Postanowienia ogólne: 
 

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w warsztatach „Nowe życie przedmiotów”. 

2. Organizatorem warsztatów jest Rzeszowski Dom Kultury filia Miłocin. 

3. Warsztaty odbędą się 13.11.2019 r. w godz. od 17:00 do 19:00, w Rzeszowskim Domu Kultury filia Miłocin 

przy ul. Miłocińskiej 75 w Rzeszowie. 
 

II. Cele: 

- nadanie nowego życia zużytym przedmiotom z drewna i szkła, 

- rozwój kreatywności oraz sprawności manualnej uczestników, 

- poznanie nowych technik związanych z użyciem przedmiotów codziennych i przeznaczonych  

- do  recyklingu, 

- tworzenie prac z wykorzystaniem określonego motywu, 

- zabawa poprzez sztukę, 

- umiejętność pracy samodzielnej lub w grupie. 
 

III. Warunki uczestnictwa w warsztatach: 
 

1. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wypełnienie i złożenie prawidłowo i czytelnie wypełnionej 

Karty zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu), Klauzuli Informacyjnej (załącznik nr 2 do Regulaminu) 

oraz dokonanie opłaty.  

2. Uczestnictwo w warsztatach jest płatne: dzieci, młodzież i seniorzy 10 zł, osoby dorosłe 20 zł.  

Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń. 

3. Opłaty dokonać można w biurze Rzeszowskiego Domu Kultury filia Miłocin przy ulicy Miłocińskiej 75  

od poniedziałku do czwartku w godzinach 12:30 – 19:30 lub przelewem na nr konta: 

86  1020  4391  0000  6302  0181  7105 w tytule przelewu wpisując „Nowe życie przedmiotów” 

4. Prawidłowo wypełnioną dokumentację i potwierdzenie przelewu (w przypadku płatności 

elektronicznej) należy złożyć osobiście lub pocztą elektroniczną na adres: milocin@rdk.rzeszow.pl  

5. Zgłoszenia i opłaty przyjmowane będą do 08.11.2019 r. 

6. W warsztatach mogą brać udział: 

- dzieci i młodzież  w wieku 7 – 17 lat, 

- dorośli 18 +,  

- seniorzy 60+.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów w przypadku zgłoszenia się mniej niż  

8 osób. 

8. Rezygnacja z warsztatów może nastąpić do 08.11.2019 r. Wymagana jest forma pisemna rezygnacji 

wraz z uzasadnieniem i załączonym oryginałem dowodu zapłaty (paragon, rachunek). 

9. Podstawą zwrotu pieniędzy lub reklamacji jest paragon lub rachunek wystawiony przez Rzeszowski 

Dom Kultury. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów z przyczyn od niego niezależnych.  
 

IV. Postanowienia końcowe: 
 

1. Wszelkie informacje dotyczące warsztatów można uzyskać od poniedziałku do czwartku pod 

numerem telefonu: 513 019 105  w godzinach 12:30 – 19:30. 

2. Zgłaszając swój udział w warsztatach Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem 

i wyraża zgodę na jego postanowienia. 

3. Sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator. 
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