
REGULAMIN WARSZTATÓW KRAWIECKICH

1. W warsztatach może wziąć udział każdy użytkownik będący osobą fizyczną.

2. Osoby poniżej 16 roku życia mogą wziąć udział w warsztatach za zgodą rodzica lub

opiekuna prawnego.

3. Udział w zajęciach oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody

na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, wizerunek), a także utrwalanie

oraz  rozpowszechnianie  wizerunku  uczestnika  przez  organizatora  zajęć  

w celach promocji i reklamy.

4. Dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  przeprowadzenia  niniejszych  zajęć.  
Podanie  danych  jest  dobrowolne,  jednakże  niezbędne  do  przeprowadzenia  
przez  GOKSiR  niniejszych  zajęć.  
Z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez GOKSiR
w Krupskim Młynie zapoznać się można, przed zajęciami, w Klubie w Ziętku lub na
stronie internetowej www.goksirkrupskimlyn.pl

5. Użytkownik biorąc udział w zajęciach oświadcza, że posiada świadomość wyrażenia

powyższych  zgód  (w  przypadku  osób  poniżej  18  roku  życia  zgody  podpisuje

rodzic/opiekun), a w przyszłości nie będzie rościł żadnych praw wobec organizatora 

z tytułu udzielenia niniejszej zgody na rozpowszechnianie swojego wizerunku.

6. Przed przystąpieniem do zajęć użytkownik winien zapoznać się z regulaminem zajęć,

który  jest  dostępny  do  wglądu  w  wersji  elektronicznej  (na  stronie

www.goksirkrupskimlyn.pl) oraz papierowej w Klubie w Ziętku.

7. Udział w zajęciach biorą tylko osoby,  które dokonały całości wpłaty należności za

zajęcia  u  instruktora  prowadzącego  w  terminie  podanym  na  ogłoszeniu.  Po  tym

terminie, w przypadku braku wpłaty miejsce zostaje zwolnione bez wyjątku. Nie ma

możliwości wpłacania należności za zajęcia w dniu zajęć gotówką.

8. Osoby zapisują  się  na  zajęcia  w danym dniu (data,  godzina)  i  nie ma możliwości

odpracowania  zajęć  w  innym  terminie  jeśli  warsztaty  odbywają  się  zgodnie  

z  harmonogramem.  Wpłata  jest  równoznaczna  z  zajęciem  miejsca  i  nie  podlega

zwrotowi.



9. Zajęcia zaczynają i kończą się punktualnie - prosimy o uszanowanie tej zasady.

10. Materiały i  akcesoria są w zakresie Uczestnika zajęć,  o ile nie wpisano inaczej na

ogłoszeniu o warsztatach.

11. Nie magazynujemy materiałów i akcesoriów - za pozostawione rzeczy nie bierzemy

odpowiedzialności. Odkładamy je wszystkie razem w jedno miejsce i raz w miesiącu

prosimy o odbiór, a po tym czasie zostają wyrzucone.

12. Za szkody powstałe w wyniku użytkowania sprzętu niezgodnie z zasadami (chodzi

głównie  o  overlocki  -  przeszycie  materiału  ze  szpilką)  uczestnik  ponosi  w  dniu

uszkodzenia koszt naprawy 225 zł (wymiany noży, ewentualnie serwis). Informacje  

o tym są widoczne przy każdej maszynie typu overlock. Jak również przy uszkodzeniu

domowej  maszyny  do  szycia  (na  takich  są  prowadzone  zajęcia)  uczestnik  ponosi

koszty naprawy, które określi mechanik.

13. Bardzo prosimy o zachowanie porządku przy swoim stanowisku pracy, zależy nam na

Waszym bezpieczeństwie i komforcie pracy. 

Na bieżąco odkładamy narzędzia na swoje miejsca i usuwamy niepotrzebne ścinki do

pojemników, nie rzucając ich na ziemię - można się poślizgnąć. 

Pracujemy  na  domowych  maszynach  do  szycia  więc  prosimy  o  zachowanie

ostrożności  przy  ich  używaniu,  jak  również  o  bezpieczne  używanie  stanowiska  

z żelazkiem.

….....................................................

podpis uczestnika/rodzica/opiekuna


