REGULAMIN PRACOWNI ARTYSTYCZNEJ ARTLAB
1.

Pracownia artystyczna ArtLab znajduje się przy ul. Starej 4, 00-231 Warszawa i jest prowadzona przez jednostkę organizacyjną m.st.
Warszawa, Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”.

2.

Niniejszy regulamin obowiązuje podczas odbywających się w pracowni warsztatów i zajęć a także podczas każdorazowego pobytu w
pracowni.

3.

Zajęcia i warsztaty są przeznaczone dla dzieci (co najmniej od 8 roku życia) i dorosłych, przy czym organizator wskazuje każdorazowo
grupę wiekową, dla której zajęcia lub warsztaty są prowadzone.

4.

Prace w prawni artystycznej mogą być wykonywane wyłącznie na stołach warsztatowych lub stanowiskach wskazanych przez instruktora.

5.

Wstęp do pomieszczenia, w którym znajduje się piec ceramiczny jest zabroniony.

6.

Przy jednym stanowisku (stole warsztatowym) mogą pracować maksymalnie cztery osoby, chyba że instruktor wyrazi zgodę na pracę
większej liczby osób.

7.

Uczestnicy warsztatów mogą używać wyłącznie przyborów, narzędzi i materiałów przekazanych im bezpośrednio przez instruktora.
Niedopuszczalne jest samodzielne zdejmowanie przyborów, narzędzi i wyrobów ceramicznych z szaf i półek. Przybory, narzędzia mogą
być użyte po instrukcji udzielonej przez instruktora.

8.

Z przyborów/narzędzi należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i zaleceniami instruktora.

9.

Uczestnicy zobowiązani są do zachowania zasad bezpieczeństwa przedstawionych przez instruktorów, a także do stosowania się do ich
poleceń i zaleceń.

10. W trakcie pracy należy dbać o porządek i komfort innych uczestników:
•

należy zostawić swoje miejsce pracy w takim stanie w jakim się je zastało,

•

należy oczyść przybory, narzędzia, materiały, podkładki i inne używane przedmioty, a następnie odłożyć je na ich miejsce,

•

ceramika:
❖ należy uważać na prace innych osób,
❖ nie wolno dotykać prac innych osób
❖ nie wolno samemu rozpakowywać prac przykrytych folią,
❖ kawałki gliny należy włożyć do pojemnika z gliną,
❖ przed odstawieniem do suszenia należy podpisać swoją pracę – prace nie opatrzone podpisem nie będą wydawane
uczestnikom zajęć,
❖ należy zachować ostrożność przy odkładaniu prac z półek,
❖ pracę należy odebrać w ciągu 2 tygodni od zakończenia ich wykonywania - po tym terminie prace nie będą wydawane
uczestnikom zajęć,
❖ nie należy zdmuchiwać suchego pyłu powstającego przy szlifowaniu czy szkliwieniu (jest szkodliwy), należy zmyć go za
pomocą wilgotnej gąbki i umieścić w zlewie z wodą.
❖ szkliwo jest substancją chemiczną, podczas pracy należy zachować szczególne środki ostrożności – nie wolno jeść i pić
podczas pracy ze szkliwem,
❖ osoby niepełnoletnie szkliwią na odpowiedzialność osoby dorosłej, pod której opieką przebywają,
❖ w przypadku dostania się szkliwa do oka, należy natychmiast przemyć je wodą i niezwłocznie udać się do lekarza,
❖ instruktor ma prawo odmówienia uczestnikowi samodzielnego szkliwienia.

11. Podczas pobytu w pracowni artystycznej osoby nieletnie obowiązkowo znajdują się pod opieką osoby dorosłej.
12. Miasto stołeczne Warszawa, Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” ani instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za
ewentualne szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania regulaminu lub zaleceń instruktorów.
13. Uczestnicy warsztatów, a w przypadku osób nieletnich – ich opiekunowie prawni, ponoszą odpowiedzialność za szkody osobowe i
majątkowe powstałe na skutek ich działań lub zaniechań. Dotyczy to w szczególności szkód powstałych w wyniku niewykonywania
poleceń instruktorów.
14. Uczestniczenie w zajęciach zorganizowanych lub indywidualnych oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

