
 
 

WYŻSZA SZKOŁA KULTURY SPOŁECZNEJ I MEDIALNEJ 
W TORUNIU 

 
 

ZIMOWE WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY 

 

13/14 – 16 lutego 2020 r. 
 

 

 

REGULAMIN WARSZTATÓW 
 

1) Każdy uczestnik warsztatów  zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego 

regulaminu. 

2) Każdy uczestnik warsztatów zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu 

przeciwpożarowego, ruchu pieszych, a także regulaminu ośrodka, w którym jest 

organizowany pobyt. 

3) Każdy Uczestnik ma obowiązek: 

a) uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych o ile nie został 

zwolniony z tych zajęć przez wychowawcę lub lekarza; 

b) nosić identyfikator;  

c) punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć; 

d) dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie w miejscu 

zamieszkania i poza jego terenem; 

e) stosować się do wewnętrznych regulaminów zajęć prowadzonych przez 

opiekunów; 

f) stosować się do poleceń wychowawcy i kierownika warsztatów; 

g) mieć szacunek do kolegów, wychowawców, innych osób starszych 

i samego siebie; 

h) przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a w razie dostrzeżenia sytuacji 

stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych, ma obowiązek 

natychmiast poinformować o tym wychowawcę; 

i) bezwzględnie przestrzegać ciszy nocnej w godzinach 23.00 – 7.00; 

j) pokrycia wszystkich strat materialnych, jeżeli były przez niego 

spowodowane, w tym kosztów zagubienia klucza od pokoju hotelowego. 



4) Ze względów bezpieczeństwa uczestnikowi warsztatów nie wolno oddalać się 

od grupy oraz poza teren warsztatów bez wiedzy wychowawcy; nie wolno 

zamykać drzwi od pokoju na klucz w czasie ciszy nocnej. 

5) Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do przywiezienia uczestnika na miejsce 

warsztatów w dniu 13/14.02.2020 r. do godz. 12.00 oraz do odebrania go w dniu 

16.02.2020 r. o godz. 16.00 (osoba niepełnoletnia sama nie może wracać 

do domu). 

6)  Na warsztatach obowiązuje bezwzględny zakaz: picia alkoholu, palenia tytoniu 

oraz zażywania jakichkolwiek substancji psychoaktywnych (narkotyki, 

dopalacze, itp.). 

7) Każdy uczestnik ma prawo: 

a) uczestniczyć w zajęciach programowych; 

b) wyrażać swoje poglądy oraz zwracać się ze wszystkimi problemami 

do wychowawcy; 

c) do radosnego i bezpiecznego wypoczynku. 

 

NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU SPOWODUJE NASTĘPUJĄCE 

KONSEKWENCJE: 

a) upomnienie przez opiekuna / kierownika; 

b) zakaz udziału w niektórych zajęciach programowych; 

c) naganę kierownika; 

d) powiadomienie rodziców(opiekunów) i szkoły o zachowaniu; 

e) wydalenie z warsztatów na koszt własny uczestnika. 

 

Organizator warsztatów nie ponosi odpowiedzialności  

za pieniądze, dokumenty i inne wartościowe rzeczy osobiste uczestników. 

 

 

 


