
Regulamin uczestnictwa w wakacyjnych warsztatach artystycznych  

pn. „SZTUKA ŁĄCZY I UZDRAWIA”  

realizowanych przez Miejski Dom Kultury w Lubaniu  

w dniach 04.07-15.07.2022 r. 

 

Regulamin określa prawa i obowiązki uczestników wakacyjnych warsztatów artystycznych 

realizowanych w ramach programu pn. „Sztuka łączy i uzdrawia”. 

§ 1 

Celem wakacyjnych warsztatów artystycznych w Miejskim Domu Kultury w Lubaniu jest: 

1. Pobudzenie i rozwijanie pasji artystycznych wśród dzieci i młodzieży. 

2. Rozwijanie wrażliwości estetycznej. 

3. Kształtowanie nawyku twórczego spędzania wolnego czasu. 

4. Podnoszenie poziomu ogólnej kultury dzieci i młodzieży. 

5. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje działania. 

6. Nauczanie punktualności i systematyczności. 

7. Wyrabianie umiejętności życia i pracy w grupie. 

8. Godne reprezentowanie grupy artystycznej. 

9. Nauka empatii wobec różnych narodowości. 

10. Integracja między uczestnikami. 

11. Szacunek do odmiennych punktów widzenia. 

12. Asertywne wyrażanie swoich opinii. 

13. Nauka skutecznej komunikacji i bycia uważnym na potrzeby innych. 

14. Budowanie satysfakcjonujących relacji pomiędzy uczestnikami z Polski i Ukrainy. 

 

§ 2 

Wykaz grup warsztatowych w ramach działań wynikających z programu pn. „Sztuka łączy  

i uzdrawia” to: 

- wokalne, 

- aktorskie, 

- taneczne, 

- plastyczne, 

- sensoryczne, 

- integracyjne, 

- umuzykalniające, 

- z budowy instrumentów. 

§ 3 

Zajęcia w działających grupach prowadzą instruktorzy wg harmonogramu, którzy 

odpowiedzialni są za organizację, poziom i warunki dydaktyczno-wychowawcze. Instruktorzy 

są zatrudnieni przez Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu. 

 

 

 



§ 4 

1.Nabór do dwóch grup wiekowych w przedziale od 6-10 lat i od 11-15 lat odbywa się od 

dnia 15.06.2022r. do wyczerpania wolnych miejsc.  

Zapisy pod numerem telefonu 75 646 23 40 lub w sekretariacie Miejskiego Domu Kultury w 

Lubaniu, ul. Kościuszki 4, 59-800 Lubań. 

2.Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia 

uczestnika warsztatów oraz podpisania zgody na udział, poświadczenia zapoznania się z 

regulaminem uczestnictwa w warsztatach artystycznych oraz informacji RODO. 

 

§ 5 

1..Uczestnikiem zajęć może być każda osoba spełniająca kryteria wiekowe obowiązujące  

w danej grupie. 

2. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach w grupach artystycznych jest: 

koordynacja ruchowa, poczucie rytmu, zdolności wokalne, umiejętność koncentracji na 

zajęciach, odpowiednie zachowanie, tolerancja, umiejętność pracy w grupie, systematyczność 

i punktualność, wykazanie poczynionych na zajęciach postępów. Zainteresowania 

artystyczne. 

 

§ 6 

Uczestnicy warsztatów artystycznych mają prawo do: 

- korzystania ze wyposażenia będącego własnością Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu  

w zakresie przewidzianym w programie zajęć,  

- otrzymywania informacji od instruktora prowadzącego o postępach czynionych w trakcie 

zajęć oraz ewentualnych brakach, 

- godnego traktowania przez instruktora oraz innych uczestników zajęć. 

 

§ 7 

Obowiązki uczestników zajęć:  

1. Podstawowym obowiązkiem uczestników wakacyjnych warsztatów artystycznych jest 

obecność na wszystkich zajęciach wybranych w karcie zgłoszenia uczestnika warsztatów  

2. Do pozostałych obowiązków uczestników zajęć należy w szczególności: 

- aktywne uczestnictwo w wybranych warsztatach  

- świadome i konsekwentne podnoszenie swojego indywidualnego poziomu artystycznego, 

- właściwa i godnym postawa wobec innych uczestników 

- odnoszenie się z szacunkiem do instruktora oraz pracowników Miejskiego Domu Kultury, 

- bezwzględne szanowanie i ochrona przed uszkodzeniem wyposażenia technicznego, 

scenicznych instrumentów oraz wszelkich rekwizytów i pomocy dydaktycznych, sprzętów 

będących własnością Miejskiego Domu  Kultury w Lubaniu, 

- wykonywanie poleceń instruktorów, 

- przestrzeganie regulaminu korzystania z poszczególnych sal, pracowni i obiektu, 

- zachowywanie czystości i porządku w miejscu, w którym odbywają się zajęcia oraz  

w miejscu przebywania, 



-  stwarzanie atmosfery wzajemnej serdeczności i poczucia wspólnoty – integracji, 

- przeciwdziałanie wszelkim naruszeniom postanowień obowiązujących regulaminów  

i wewnętrznych przepisów. 

- uczestnicy warsztatów łamiący swoim nieodpowiednim zachowaniem regulamin, będą 

usuwani z zajęć, a rodzice lub opiekunowie będą o tym fakcie niezwłocznie powiadomieni i 

zobligowani do natychmiastowego osobistego odebrania dziecka z zajęć. 

 3. II śniadanie wydawane uczestnikom o godz. 12: 00 przysługuje tylko tym, którzy brali 

udział w zajęciach przed godz. 12:00. Uczestnikom którzy rozpoczynają zajęcia po godz. 

12:15 II śniadanie nie przysługuje. 

§ 8 

1. Zajęcia w warsztatach artystycznych są bezpłatne. 

2. Instruktorzy prowadzący warsztaty nie mają prawa pobierania od uczestników opłat za 

udział w zajęciach  

3. Miejski Dom Kultury w Lubaniu zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie zajęć. 

4. W uzasadnionych przypadkach Miejski Dom Kultury zastrzega sobie prawo do odwołania 

zajęć lub zorganizowania zastępstwa. 

§ 9 

Przetwarzanie danych osobowych: 

1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Dom Kultury. 

2. Dane osobowe zawarte w karcie zgłoszenia na warsztaty artystyczne przetwarzane będą 

przez Miejski Dom Kultury w Lubaniu do celów uczestnictwa w warsztatach oraz promocji 

zajęć w formie publikacji zdjęć na podstawie przepisów prawa. Każdej osobie przysługuje 

prawo dostępu do jej danych, otrzymania kopii danych, sprostowania danych, ograniczenia 

przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru. Pełna informacja  

o ochronie danych osobowych znajduje się na stronie podmiotowej 

http://mdk.luban.pl/mdk.m.12556.obowiazek-informacyjny.html. 

W każdej sprawie związanej z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się  

z administratorem pod adresem do korespondencji lub z IOD pod dedykowanym adresem  

e-mailowym ido@miastoluban.pl 

3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędnym 

warunkiem rekrutacji na wakacyjne warsztaty artystyczne.  

http://mdk.luban.pl/mdk.m.12556.obowiazek-informacyjny.html

