
Załącznik Nr 1
Do Zarządzenie Nr 20 /2022

Dyrektora Domu Kultury w Łapach 
z dnia 24.04.2022 r.

REGULAMIN WYDARZENIA -
WARSZTATY OZDÓB WIELKANOCNYCH

– „WIELKANOCNA MOC TRADYCJI” 
W DNIACH 05.04.2022r. i 08.04.2022r.

1. Organizatorem wydarzenia jest Dom Kultury w Łapach.
2. Warsztaty mają charakter otwarty i przeznaczone są dla młodzieży i osób dorosłych.  Celem 

warsztatów  jest  przybliżenie  tradycji  Świąt  Wielkanocnych,  doskonalenie  umiejętności 
współpracy oraz rozbudzanie wyobraźni. Motywowanie młodzież i osoby dorosłe do wspólnej 
aktywności twórczej.

3. Warsztaty odbywać się będą w terminach 05.04.2022r. w godzinach: 16.00 – 20.00 oraz 
08.04.2022r. 16.00 – 20.00, w sali 208

4. Liczba uczestników warsztatów jest ograniczona liczbowo i wynosi 15 osób na każdą grupę.
5. Udział w warsztatach możliwy jest wyłącznie po zapisaniu się na listę uczestników.

Zapisy na warsztaty do dn. 3 kwietnia 2022r.
tel: 85 715 23 00; 504 666 520

6. Osoby  uczestniczące  w  warsztatach  oraz  wszystkie  osoby,  które  znajdują  się  na  terenie 
Wydarzenia obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych 
osób obecnych na tym Wydarzeniu, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu 
oraz stosować się do zaleceń przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im 
bezpieczeństwa i porządku.

7. Organizator utrwala przebieg Wydarzenia dla celów dokumentacji oraz promocji.  Wizerunek 
osób  przebywających  na  terenie  Wydarzenia  może  zostać  utrwalony,  a  następnie 
rozpowszechniany  dla  celów  dokumentacyjnych,  sprawozdawczych,  reklamowych  oraz 
promocyjnych.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą 
uznaje  się  zdarzenie  będące  poza  kontrolą  Organizatora,  które  powoduje,  że  wykonanie 
zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące 
okoliczności.  Siłę  Wyższą  stanowią  w  szczególności:  warunki  atmosferyczne,  awarie  lub 
zakłócenia  pracy  urządzeń  dostarczających  energię  elektryczną,  ciepło,  światło,  działania 
wojenne  lub  działania  władz  państwowych  lub  samorządowych  w  zakresie  formułowania 
polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.

9. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed   
wejściem  na  teren  Wydarzenia  oraz  wypełnienia  zezwolenia  na  utrwalanie  i  
rozpowszechnienie wizerunku. 

10. Wejście  na  teren  Wydarzenia  jest  jednoznaczne  z  zaakceptowaniem  postanowień    
zawartych w Regulaminie.
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