
Regulamin uczestnictwa w zajęciach XXXV Ogólnopolskich Warsztatów Artystycznych  

„Mistrz i Uczeń” 17-19 i 24-26 listopada 2022 r. 

 

I. Organizatorem zajęć jest: 

Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku, ul. Tumska 9a, 09-400 

Płock 
 

II. Termin trwania Warsztatów:  

17-19 listopada 2022 r. – teatralne i wokalne 

24-26 listopada 2022 r. – plastyczne 
 

III. Warsztaty adresowane są do: 

• nauczycieli, 

• instruktorów, 

• młodzieży. 
 

IV. Zasady uczestnictwa 

 

1. Udział w Warsztatach mogą wziąć wyłącznie osoby wcześniej zapisane. Ilość miejsc jest 

ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.  

Zgłoszenia przyjmowane będą telefonicznie przez Młodzieżowy Dom Kultury do 10 

listopada 2022 r. pod nr tel. 24 364 77 15.  

 

2. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest złożenie wypełnionej karty zgłoszenia 

udziału.  

Kartę należy złożyć w dniu rozpoczęcia zajęć (przed ich rozpoczęciem) w Młodzieżowym 

Domu Kultury. 

Druki do pobrania znajdują się na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury 

www.mdk-plock 

 

3. Udział w Warsztatach jest bezpłatny. 

 

4. Szczegółowy program Warsztatów dostępny jest na stronie internetowej www.mdk-

plock.pl. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu zajęć lub ich odwołania. 

 

5. Poszczególne zajęcia warsztatowe (wokalne, teatralne lub plastyczne) stanowią jeden cykl.  

Ostatniego dnia zajęć wokalnych i teatralnych, ich uczestnicy wspólnie zaprezentują otwartej 

publiczności przygotowane w czasie zajęć widowisko.  

 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego rejestrowania i rozpowszechniania 

wizerunku uczestników podczas brania działu w Warsztatach (w formie filmu i zdjęć), w tym 

do publikacji na stronie internetowej i profilu facebookowym Młodzieżowego Domu Kultury 

w Płocku, jak też w mediach/wydawnictwach do celów promocyjnych. 

 

7. Nauczyciele biorący udział w Warsztatach będą mieli możliwość otrzymania 

zaświadczenia Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli o udziale 

w szkoleniu.  

 

8. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Warsztatach za zgodą opiekuna prawnego. 

Organizator nie bierze odpowiedzialności za niepełnoletnich uczestników poza czasem 

trwania zajęć, ani w przypadku samodzielnego oddalenia się z zajęć, ani też w czasie przejść 

między miejscami odbywania się zajęć. Za nadzór nad uczestnikami poza czasem trwania 

zajęć odpowiedzialni są ich opiekunowie. 
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9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników. 

 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do uczestników i nie 

sprawuje nad nimi nadzoru. 

 

11. Korzystanie z materiałów, narzędzi i rekwizytów dostępnych podczas Warsztatów 

dozwolone jest tylko pod opieką organizatorów. 

 

12. Każde uszkodzenie sprzętu lub narzędzi i jakiegokolwiek elementu wyposażenia należy 

niezwłocznie zgłosić organizatorom. 

 

13.  Uczestnicy są zobowiązani stosować się do poleceń Organizatora dotyczących przebiegu 

Warsztatów i bezpieczeństwa w czasie ich trwania.  

 

14. Uczestnicy biorący udział w Warsztatach zobowiązani są do przestrzegania postanowień 

Regulaminu i zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu, zdrowiu i życiu 

innych osób oraz swojemu. 

 

15. Biorąc udział w Warsztatach lub zgłaszając dziecko do udziału AKCEPTUJĄ Państwo 

regulamin oraz zobowiązują się Państwo do przestrzegania jego zasad. 

 


