 Regulamin WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH, 
organizowanych przez 
Spółdzielczy Dom Kultury Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mielcu.

Postanowienia ogólne
Głównym Organizatorem WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH jest Spółdzielczy Dom Kultury MSM w Mielcu.  
Organizator pokrywa koszty związane z pracą instruktora prowadzącego warsztaty, koszty eksploatacji budynku, koszty organizacyjne całych warsztatów. 
Warunki uczestnictwa
            1. Głównym warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest zgłoszenie swojej kandydatury, zapoznanie się i pisemne zaakceptowanie niniejszego REGULAMINU.
2. W WARSZTATACH ARTYSTYCZNYCH może wziąć udział każdy, kto ukończył 18 lat. W sytuacjach wyjątkowych prowadzący grupę warsztatową, po wcześniejszej konsultacji z Organizatorem i rozmową z rodzicem bądź prawnym opiekunem kandydata, może do grupy przyjąć osobę młodszą /nie młodszą jednak niż 14 lat/. Ilość uczestników w grupie w przedziale wiekowym 14 – 18 lat  nie może wynosić więcej niż 3 osoby. 
3. Zajęcia w poszczególnych grupach tematycznych odbywać się będą według opracowanego i przyjętego przez organizatorów harmonogramu. 
4. Poszczególne grupy tematyczne powinny liczyć maksymalnie 12 uczestników jednak nie mniejsze niż 10.
4. 1. Poszczególne zajęcia warsztatowe ruszają dopiero po utworzeniu grupy. 
4. 2. W razie braku miejsca osoba zainteresowana uczestnictwem w warsztatach może być zapisana na liście rezerwowej i w razie zwolnienia miejsca przez innego uczestnika wciągnięta na listę podstawową. 
5. Organizator zapewnia uczestników, iż każda grupa będzie mieć dwa spotkania warsztatowe w miesiącu po 4 godziny każde. W sytuacjach wyjątkowych – plenery malarskie czy wikliniarskie, wycieczki tematyczne  - długość spotkań jak również ich częstotliwość może ulec zmianie. 
6. O wszelkich zmianach w harmonogramie spotkań, ich długości czy częstotliwości Organizator zobowiązuje się na bieżąco informować uczestników. 
7. Głównym warunkiem uczestnictwa w WARSZTATACH ARTYSTYCZNYCH jest jak najszybsze  wniesienie opłaty startowej w ustalonej przez Organizatora wysokości / 70 zł  „…Inspiracje”, „Kramik z pomysłami”„ Decupague”  „Biżuteria i filc” / .
7. 1. Każdy uczestnik w ramach tej zaliczki ma zapewnione podstawowe wyprawki potrzebne do przeprowadzenia pierwszych zajęć. Zaliczka nie obejmuje innych kosztów poniesionych przez uczestnika /np. dojazd/. Zaopatrzenie w potrzebne materiały  oraz koszty z tym związane spoczywa na organizatorach. 
7.  2. Termin zapłaty zaliczki mija na 14 dni przed data rozpoczęcia warsztatów. 
7. 3. W przypadku rezygnacji uczestnika na 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów lub później Organizator nie zwraca zaliczki. 
7. 4. Każdy uczestnik wnosi również opłaty uzupełniające, płacone co miesiąc (poczynając od drugiego miesiąca), na pierwszym spotkaniu w miesiącu, w ustalonej przez Organizatora wysokości. / 60 zł „…Inspiracje”, „Kramik z pomysłami”„ Decupague”  „Biżuteria i filc”/.Opłaty uzupełniające wykorzystywane są do bieżącego zakupu potrzebnych do pracy materiałów. 
7. 5. Wszelkie  planowe wykonane  na warsztatach przez uczestnika prace  stają się jego własnością. 
7. 6. Każdy uczestnik zobowiązany jest wnosić całość uzupełniającej opłaty miesięcznej, nawet jeśli nie będzie go na wszystkich spotkaniach w danym miesiącu. 
8. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wizerunku artystycznego uczestników warsztatów do celów reklamowych, na  stronie internetowej. 

