
 
 

 
 

 Regulamin uczestnictwa w warsztatach  

pt. „Każdy COŚ potrafi- wakacyjne warsztaty twórcze dla młodzieży”. 

 

I. Organizator i cel warsztatów: 

1. Organizatorem jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu, ul. Szpitalna 8. 

2. Głównym celem warsztatów jest zachęcenie młodzieży do twórczego spędzenia czasu wolnego, 

rozwijania muzycznej wyobraźni i rozbudzenia zamiłowania do muzykowania w grupie. 

II. Uczestnicy: 

1. Do udziału zapraszamy młodzież od 12 roku do 16 roku życia. 

2. Warunkiem udziału jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line oraz podpisanie 

załączników zamieszczonych na stronie www. 

3. O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń. 

III. Przebieg warsztatów: 

1. Warsztaty odbywać się będą w dniach 19/21/23.07.2021 (I cykl)  w godz. od 10.00 do 13.00 oraz 

26/28/30.07.2021 (II cykl) w godz. od 10.00 do 13.00.  

2. Przebieg warsztatów będzie wynikał z realizowanego programu i odbywać się będzie w siedzibie 

WOAK. 

3. Wszelkie zmiany dotyczące przebiegu warsztatów będą uzgadniane na bieżąco z uczestnikami i 

rodzicami. 

4. Warsztaty poprowadzi: Erwin Regosz - muzyk, wokalista, kompozytor i autor tekstów, nauczyciel 

emisji głosu, główny specjalista ds. muzyki WOAK (pełna informacja na stronie WOAK) 

IV. Prawa i obowiązki organizatorów i uczestników: 

1. Podczas zajęć uczestnicy znajdują się pod opieką instruktora prowadzącego.  

2. Organizator nie zapewnia wyżywienia. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie własności uczestników 

warsztatów, jak również za szkody poczynione przez uczestnika podczas pobytu na warsztatach. 

Organizator nie ubezpiecza uczestników i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.  



 
 

 
 

4. Rodzice/opiekunowie prawni podejmują decyzję o przyjściu na warsztaty i opuszczeniu przez 

uczestnika zajęć po ich zakończeniu. W sytuacji, gdy rodzic nie wyraża zgody na samodzielne 

opuszczenie zajęć przez dziecko, zobowiązany jest do odebrania uczestnika warsztatów 

bezpośrednio po zajęciach i ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczny powrót do domu. 

5. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do: 

a) powiadomienia organizatora w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka mającego kontakt w 

ciągu ostatnich 10 dni z osobą zakażoną koronawirusem, 

b) niezwłocznego odbioru dziecka z warsztatów w przypadku wystąpienia u ich dziecka 

niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności, biegunka, 

wymioty lub wysypka). 

 

 

 

 

 


