
 

1 
 

REGULAMIN ZAJĘĆ SCRAPBOOKINGOWYCH 

realizowanych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Katowicach 

w ramach projektu: „Scrapbooking? Jestem na TAK. Zakup materiałów do zajęć z rękodzieła 

i zajęcia dla mieszkańców Dąbrówki Małej” 

 

Uczestnictwo w warsztatach scrapbookingowych jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego 

Regulaminu.  

1. Zostaw swoje miejsce pracy w takim stanie, w jakim je znalazłeś.  

2. Umyj lub oczyść narzędzia, podkładki i inne używane przedmioty, a następnie odłóż je na miejsce.  

3. Wszelkie resztki, które nadają się do dalszej pracy należy odłożyć na wskazane miejsce.  

4. Przed odstawieniem prace muszą zostać podpisane – będzie możliwość zabrania ich po 3 

miesiącach od zajęć.  

5. Nie dotykamy prac, które nie należą do nas i uważamy na prace innych.  

6. Korzystanie z urządzeń jest dozwolone za zgodą i pod nadzorem Instruktora.  

7. Zajęcia odbywają się pod fachową opieką i nadzorem Instruktora, a wejście do pracowni jest 

możliwe jedynie w jego obecności.  

8. Odpowiedzialność za nieletniego uczestnika obecnego na zajęciach Instruktor ponosi tylko w czasie 

trwania zajęć.  

9. Obecność na zajęciach jest zaznaczana na liście obecności.  

10. W zajęciach może brać udział maksymalnie 8 osób, jeżeli są to zajęcia dla dzieci, 12 jeżeli dla 

dorosłych. Obowiązuje kolejność zgłoszeń, zapisy obowiązują przed każdymi zajęciami. 

11. W zajęciach mogą brać udział osoby od 8 roku życia sprawnie posługujące się nożyczkami.  

12. Zapisując się na zajęcia Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie prac przez siebie 

wykonanych.  

13. Zgłoszenie należy dokonać najpóźniej 2 dni przed rozpoczynającymi się warsztatami. Gdy ilość 

chętnych jest większa niż wymieniona w regulaminie tworzy się lista rezerwowa. Osoby z listy 

rezerwowej są poinformowani dzień wcześniej o możliwości przyjścia na warsztaty. 

14. Osoba, która zapisała się na warsztaty i nie poinformowała o swojej nieobecności najpóźniej dzień 

wcześniej nie będzie miała możliwości zapisania się na kolejne warsztaty. 

15. Zajęcia są bezpłatne. 

16. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu (na przemian dla dorosłych i dla dzieci) i trwają 3x45 

minut. 



 

2 
 

 

ZASADY BHP obowiązujące na zajęciach 

1. Używamy narzędzi, przyrządów i materiałów w które wyposażona jest pracownia, zgodnie z 

przeznaczeniem i według zasad i instrukcji udzielonych przez Instruktora.  

2. Szczególną ostrożność należy zachować podczas pracy z ostrymi narzędziami.  

3. Korzystanie z urządzeń mechanicznych pracowni jest dozwolone tylko za zgodą i pod nadzorem 

instruktora, po zaznajomieniu się z instrukcją ich obsługi.  

4. Podczas warsztatów wykonujemy polecenia Instruktora.  

5. Wszelkie wypadki, niebezpieczeństwa, uszkodzone narzędzia i sprzęty – należy niezwłocznie 

zgłaszać osobie prowadzącemu warsztaty.  

6. Uczestnicy warsztatów ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie pracowni 

rękodzieła (jak i również za pomieszczenia użytkowane tj. korytarz, toalety) i są zobowiązani do 

poniesienia kosztów za zniszczone mienie należące do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 

w Katowicach. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.  

 

Pracownia rękodzieła nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek 

konsekwencje zdrowotne będące następstwem nie zastosowania się do Regulaminu Pracowni, Zasad 

BHP oraz wynikające z indywidualnego stanu zdrowia osób korzystających z Pracowni. 

 


