REGULAMIN PRACOWNI PIASTÓW 22
1. Pracownia Piastów 22 jest prowadzona przez Stowarzyszenie Daleko Więcej na os. Piastów 22 i jest
projektem finansowanym ze środków Gminy Miejskiej Kraków.
2. Uczestnikami Pracowni Piastów 22 są młodzi ludzie w wieku 13-26 lat oraz rodzice/opiekunowie wraz z
dziećmi do lat 3 jak również osoby oczekujące potomstwa.
3. Celem Pracowni jest m.in. stworzenie przestrzeni dla ludzi młodych, w której będą mogli spędzić swój
wolny czas oraz realizować potrzeby związane z nauką, uczestnictwem w kulturze i aktywnością
społeczną lub obywatelską.
4. Celem Pracowni jest zacieśnianie więzi między rodzicami/opiekunami dziećmi do lat 3, poddawanie
pomysłów na wspólne spędzanie czasu, integracja dzieci i rodziców/opiekunów oraz dobra zabawa.
5. Zajęcia Pracowni Piastów 22 odbywają się według harmonogramu na dany miesiąc.
6. Uczestnicy Pracowni Piastów 22 zobowiązani są:
❏
do utrzymania czystości na terenie Pracowni,
❏
do dbania o mienie będące wyposażeniem sal. Za wszelkie zniszczenia wynikające z niewłaściwego
użytkowania sprzętu finansową odpowiedzialność ponosi uczestnik lub rodzic/opiekun
❏
do przestrzegania norm społecznych i obyczajowych. W przypadku zachowań agresywnych i
aspołecznych osoba lub opiekun z dzieckiem może zostać wyproszony przez animatora/moderatora z sali
Pracowni.
7. Rodzice/opiekunowie uczestniczący w zajęciach Pracowni Piastów 22 przeznaczonych dla
rodziców/opiekunów z dziećmi do lat 3 ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich dzieci.
Rodzice/opiekunowie nie zostawiają dzieci pod opieką animatora czy osoby prowadzącej, ale
uczestniczą razem z nimi w organizowanych zajęciach. Tylko w czasie wyznaczonych spotkań
animator za zgodą rodziców/opiekunów może przejąć opiekę nad dziećmi. Na wszystkie zajęcia
zorganizowane obowiązują zapisy, w przypadku dwukrotnej nieobecności na zajęciach bez
poinformowania organizatorów, zastrzegamy sobie prawo do wykreślenia z listy uczestników zajęć. W
przypadku dużego zainteresowania warsztatami i zajęciami dla rodziców/opiekunów z dziećmi do lat 3,
aby umożliwić skorzystanie z oferty Pracowni jak największej ilości osób, może się zdarzyć, iż będzie
można uczestniczyć w tygodniu w max. dwóch różnych spotkaniach. Warsztaty dla rodziców są w
pierwszej kolejności przeznaczone dla rodziców, opiekunów prawnych i osób oczekujących potomstwa,
pozostałe osoby mogą uczestniczyć w spotkaniach, jeśli będą wolne miejsca.
8. Ze względów bezpieczeństwa ilość osób przebywająca w każdej z sal Pracowni Piastów 22 jest
ograniczona. Przy zbyt dużej ilości uczestników moderator/animator ma prawo odmówić wejścia na
salę kolejnym osobom.
9. Osoby w wieku 13-26 lat mogą korzystać z wyposażenia Pracowni za zgodą obecnego moderatora i
pod jego nadzorem. Swoje propozycje zajęć/warsztatów/spotkań mogą zgłaszać moderatorom i
powinni konsultować z moderatorami możliwości czasowe organizacji takich wydarzeń.
10. Bez zgody uczestników oraz animatorów/mediatorów/opiekunów na terenie Pracowni nie można
filmować/nagrywać/robić zdjęć. Jeśli zajęcia dotyczą fotografii, robienia filmów itp. i w związku z tym
podczas tych zajęć uczestnicy fotografują bądź filmują innych uczestników, publikować materiały z
takich zajęć można jedynie po uzyskaniu zgody uczestników oraz prowadzących zajęcia.
11. Wyklucza się przebywanie na terenie Pracowni Piastów 22 osób będących pod wpływem alkoholu lub
innych środków odurzających oraz zachowujących się agresywnie. Zabrania się wnoszenia i
spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających na terenie Pracowni.
12. Uczestnicy Pracowni zobowiązani są przestrzegania aktualnych wytycznych dotyczących
bezpieczeństwa sanitarnego ujętych w oddzielnym regulaminie.
13. Nieprzestrzeganie Regulaminu może spowodować wyproszenie z terenu Pracowni Piastów 22.

