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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Organizatorem zajęć jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu, ul. Szpitalna 8.
2. Niniejszy dokument określa prawa i obowiązki uczestników zajęć stałych w Wojewódzkim
Ośrodku Animacji Kultury. Niestosowanie się do jego zapisów będzie skutkować skreśleniem
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przyniesione przez uczestnika na zajęcia (typu: aparat fotograficzny, telefon komórkowy,
pieniądze, biżuteria itp.).
8. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do stosowania obowiązujących w Wojewódzkim Ośrodku
Animacji Kultury w Toruniu regulaminu BHP i instrukcji p.poż, dostępnych w sekretariacie.

III. KORZYSTANIE Z SAL WARSZTATOWYCH
1. Wszystkie sale warsztatowe wyposażone są w odpowiedni sprzęt tj. materiały, narzędzia,
instrumenty niezbędne do prowadzenia zajęć. W przypadku, gdy program zajęć przewiduje
użycie tworzyw z recyklingu, dopuszcza się przynoszenie materiałów własnych.
2. Powstałe podczas zajęć prace przechodzą na własność uczestnika, z wyjątkiem prac
wytypowanych przez prowadzącego na wystawę.
3. Uczestnicy są zobowiązani do nie wynoszenia sprzętu, materiałów, narzędzi, elementów
wyposażenia sal warsztatowych, będących własnością Wojewódzkiego Ośrodka Animacji
Kultury poza siedzibę instytucji.
4. Uczestnika zajęć obowiązuje dbałość o mienie Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury
w Toruniu, szczególnie o wykorzystywane materiały, narzędzia, urządzenia, a także porządek
na stanowisku pracy. Odpowiedzialność materialną za jakiekolwiek zniszczenia mienia
Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu, szczególnie wynikające z niewłaściwego
użytkowania wyposażenia sal warsztatowych, ponosi osoba nieprzestrzegająca zasad ich
użytkowania. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada prowadzący
zajęcia.
5. W czasie reżimu sanitarnego COVID obowiązują dodatkowe obostrzenia szczegółowo
opisane w osobnym Regulaminie dostępnym do wglądu w sekretariacie.
IV. OPŁATY
1. Płatności za zajęcia uczestnik dokonuje w formie przelewu lub opłaty w kasie.
2. W przypadku chęci otrzymania faktury za warsztaty uczestnik powinien zgłosić taką
informację w trakcie zapisywania się na zajęcia.
3. Opłaty za zajęcia przyjmowane są z góry za cały miesiąc; należy ich dokonać najpóźniej
w dniu poprzedzającym pierwsze zajęcia każdego miesiąca.
4. Dokonując opłaty uczestnik rezerwuje miejsce w grupie, ma zapewnioną opiekę prowadzącego
oraz niezbędne materiały.
5. Wykluczamy zwroty wniesionych opłat za zajęcia z powodu rezygnacji lub nieobecności
uczestnika – dotyczy to również nieobecności usprawiedliwionych.
6. Uczestnicy, którzy nie opłacili warsztatów, nie mogą uczestniczyć w zajęciach.
7. Prowadzący zajęcia w żadnym przypadku nie są upoważnieni do przyjmowania jakichkolwiek
opłat od uczestników.
8. Przed wejściem na zajęcia uczestnik może zostać poproszony o przedstawienie dowodu wpłaty.
9. W przypadku ponownego zamrożenia zajęć z powodu pandemii COVID nie zwracamy
kosztów niezrealizowanych zajęć. Przewidywana jest ich kontynuacja w formie online.
V. ZWOLNIENIE Z OPŁAT / ODRABIANIE ZAJĘĆ
1. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu honoruje Kartę Dużej Rodziny. Posiadacze
takiej karty objęci są 25% zniżką na opłaty za warsztaty, kursy i szkolenia. Zniżka nie łączy się
z innymi rabatami oraz promocjami.
2. Osoby z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się o zmniejszenie opłaty za zajęcia o 20%
na podstawie wniosku przesłanego na adres: woak@woak.torun.pl, z załączonym aktualnym
orzeczeniem o niepełnosprawności.
3. W przypadku nieobecności prowadzącego zajęcia prowadzone są w zastępstwie lub odrabiane
w ustalonym z uczestnikami terminie - w miesiącu, którego nieobecność dotyczy.

