
PICASSO WOLI 
 

- REGULAMIN - 
 

Każdy uczestnik Półkolonii „Picasso Woli” jest członkiem wspólnoty 
 i posiada swoje prawa i obowiązki 

 
 
1. Organizatorem Półkolonii „Picasso Woli” (dalej: „półkolonia”) jest Wolskie 

Centrum Kultury w Warszawie (dalej: „WCK”), ul. Obozowa 85, 01-425 
Warszawa. 

2. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku od 8 do 12 lat 
3. Zapisy na półkolonie odbywają się w Wolskim Centrum Kultury  

ul. Działdowska 6, Warszawa lub pod adresem a.saks@wck-wola.pl 
4. Zajęcia w trakcie półkolonii będą przeprowadzane w Wolskim Centrum 

Kultury, ul. Działdowska 6, Warszawa 
5. Udział w półkoloniach jest płatny i wynosi 500 zł brutto. 10% zniżki z Kartą 

Warszawiaka, 20% zniżki z Kartą Dużej Rodziny. 
6. Uczestnik półkolonii ma prawo do: 

 
• kreatywnego i radosnego wypoczynku oraz uwagi i wsparcia ze strony 

animatorów Wolskiego Centrum Kultury, 
• udziału we wszystkich proponowanych zajęciach półkolonii, 
• zapewnienia mu bezpieczeństwa podczas zajęć i odpoczynku między nimi, 
• zwracania się ze wszystkimi problemami do animatorów Wolskiego 

Centrum Kultury.  
 
7. Uczestnik półkolonii zobowiązany jest do: 
 

• przestrzegania regulaminów Wolskiego Centrum Kultury i półkolonii 
„Picasso Woli” oraz stosowania się do poleceń animatorów Wolskiego 
Centrum Kultury, 

• przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa (m.in. dot. używania 
specjalistycznych narzędzi warsztatowych), 

• uczestniczenia we wszystkich proponowanych zajęciach półkolonii, 
• szanowania koleżanek i kolegów, pracowników Wolskiego Centrum Kultury, 

innych osób, samego siebie i otoczenia, 
• dostarczenia informacji od rodziców/lekarza na temat uczuleń, alergii 
żywieniowych czy istotnych chorób, 

• zabrania na zajęcia warsztatowe odzieży, która może zostać 
ubrudzona/uszkodzona (np. stare podkoszulki, fartuchy, obuwie), 

• nieużywania niecenzuralnych słów i przemocy, 
• przestrzegania zakazu samodzielnego oddalania się od grupy, opuszczania 

terenu przeprowadzanych zajęć bez zgody animatorów Wolskiego Centrum 
Kultury, 

• przestrzegania zakazu spożywania alkoholu czy środków odurzających, 
palenia papierosów (papierosów elektronicznych). 

 
8. WCK zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku zaistnienia 

wyjątkowych okoliczności, tj. tzw. siły wyższej (klęski żywiołowej, żałoby 
narodowej, itp.) lub w razie choroby animatora. 



9. Z pracowni oraz sal zajęciowych WCK wolno korzystać wyłącznie w 
obecności animatora. Korzystanie ze sprzętu, znajdującego się w 
pomieszczeniach bez zgody animatora jest zabronione. 

10. Uczestnicy zajęć zobowiązani są dbać o ład i porządek w pomieszczeniach, 
w których odbywają się zajęcia i przestrzeni do nich przylegających 
(korytarz itp.). 

11. Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone na 
mieniu WCK. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność ponoszą ich 
prawni opiekunowie. 

12. Animator ponosi odpowiedzialność za nieletniego uczestnika półkolonii tylko 
w trakcie trwania zajęć. Dzieci, powinny być przyprowadzone i odebrane 
przez rodziców lub opiekuna  

13. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za pieniądze, 
sprzęt elektroniczny, tel. komórkowe i inne rzeczy wartościowe uczestnika. 

14. Nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje następujące konsekwencje: 
• upomnienie przez animatorów Wolskiego Centrum Kultury,  
• zakaz udziału w niektórych proponowanych zajęciach półkolonii,  
• powiadomienie rodziców (opiekunów) o zachowaniu,  
• wykreślenie z listy uczestników półkolonii. 

 
15. Decyzje w sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie podejmuje 

Dyrektor WCK. 
 
Opiekunowie dzieci uczestniczących w półkoloniach „Picasso Woli” wyrażają 
zgodę do nieodpłatnego wykorzystania przez Wolskie Centrum Kultury 
wizerunków uczestników na stronie internetowej oraz w mediach 
społecznościowych (FB, Instagram) do celów promujących działalność instytucji 
(dokumentacja zdjęciowa półkolonii). 
 
Opiekunowie dzieci zgłaszając dziecko na półkolonie „Picasso Woli” wyrażają 
również zgodę na kontakt dziecka z narzędziami warsztatowymi (m.in. rylce, szkło, 
dłuta, ciepły wosk) oraz na kontakt z pszczołami podczas zajęć pszczelarskich (lub 
zobowiązują się do zgłoszenia chęci zwolnienia dziecka z tego rodzaju zajęć). 


