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REGULAMIN MODELARNI
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GORZYCACH

zrrajdujące się w modelarni,

każdy Llczestnik zajęć odpowiada za wyposażenie
instruktora, zabrania się
ż. w modeiarni mozna przebywac nuyłą.rni. za wtedząi zgoclą
instruktora i bez jego zgody^
wclrodzenia do modelarni podczas nieobecności
instruktora, zwłaszcza, kiedy
3. w czasie zajęc na|eży bezwzględnie wykonywaó polecenia
lub oclrronie wyposażenia przed
dotyczą one bezpieczeństwa uczestnikorv zajęć

1.

trszkodzeniem"

swoje stanowisko pracy 1nle
każdy uczesttrilt zajęc po l,chrozpoczęciu powintenzająć

4.

przeszkadzać w pracy inn,vrrr,
l. _ 1_1^:._,, ,,,
\\rypoSazenla
pobieranie materiałorv, modeli. paliwa, klejow,
5. Zabronione jest samodzielne
RC itp. bez wiedzy instrulitora,
lutownica, nagrzewnica, palnik
6. Narzędzia mechaniczne taliie jak rviertarka, szlifierka,
wyłączni e za zgodą i wiedzą
mogące stattorłiu, zagrozellie mogą b,vc uzytkowane

iilrrre

,l.
8.
9.

oraz w obecności instruktora,
zajęć powinien ocenić stan teclrniczny narzędzl
I{ozpoczynając i koncząc pracę uczestnik
W przypadku zauwazenia nieprawidłowości
stanowiska pracy oraz modelu, ktory budLrie,
powiadornić niezwłocznie instruktora,
jak i po
porządku zarówno w trakcie
stanowisko pracy nalezy utrzymać w rlalezytym
zakończeniu pracy.

paliw i innych substancji wydzielających
Uzyrvając klejow. fań, rozpuszczalnikolv,
opar,v'atakŻeużylvającurząclzehpow.odlrjącychdymienie(lrrtownica,palnik,itp.)nalezy
zaw sze zachować szcze golną

o

strozność,

l0.Kazdyprzypadekskaleczenia,zasłabnięciaitp.nalezyniezwłoczniezgłosićinstruktororvi'
je punktr_ralnie o Wyznaczonych porach,
11. Na zajęcia należy przyclrodzić i koncz,vć
najpierw swoje stanolvisko prac,v a potem
12. po skonczonych zajęciach każdy sprząta
i,vspolnie z irury,nri całą rrrodelarnię,
jakiekoilviek wyposażenla, nrateriałow" modeli itp,
13. Zabrania się rv1,1,ioszenia z modelarni
bez wiedzY i zgodY instruktora,
(lrarvet. jeśIisą uszkoclzol,te ltrb stanorł,ią odpady)
jak Wadzież i oznaczac natychnriastowe
Nieprzestrzeganie tego 11oze byc tralitowane
usunięcie z moclelarni"
książek i innych materiałów związanych
14. w trakcie zalęc korzystanie z czasopism,
ze treśćdotyczy aktualnie budowanego
z modelarstwem jest dozwolone pod warunkiem,
go problemu napotkanego w trakcie placy,
modelrr lub słuzy rozrviązaniu aktualne
do domu,
W innym przypadku literattrrę mozna w,vpożyczyć
l_tzyskaniu zgody instruktora wyposazenie,
l5. uczestrrik zajęć moze wypozyczyc po
przedmioty na\eży zr,vrocić na najblizszych

tlarzędzia. Iiteraturę itp. wypozyczone

zajęciach łrawet, jeślinie będzie się w nich uczestniczyć, chyba, żę ttzgodniono
z instruktorem inny terrnin zr,vrotu,
16. W trakcie pracy nie nalezy jeśćani pić, zwłaszczana stanowisku pracy. Mozna to robic
rvtrakcie plzerwy na posiłek, w miejsctr czystym i bezpiecznym oraz nie urtrudniając
prac,v innym uczestnikom,
17. W nrodelarni obolł,iązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i spozywania alkoholu
i ir' nych substanc"j i psyclroakt,vwnycil.
18. Zabrania się opuszania modelarni bez zgocly instruktora,
19. Wniesienie c]o nrodelarni w,artościorvl,clr przedrrriotow o przeznaczeniu modelarskim
rralezy zawsze zgłaszac instrr-rktorowi.
20. W1,.posazenie rrrodelarni statlowi rł4astloścSekcji Modelarskiej Gminnego OŚrodka
Kultury.
21. Uczestnikiem zajęc może być kazda osoba, ktora ukończyła 7 rok zycia. W przyPadku
osób do 16 roku zycia rłl,magana jest zgoda rodzicow lub opiekunór,v,
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ośwlłoczrrulrnoozlcR /oplrrurun
oświadczam ,

że zapoznałem/łam się z treściąRegulaminu ZajęĆ GOK GorzYce,

Regulaminu

Modelarni GoK Gorzyce oraz Cennikiem opłat GOK Gorzyce i wyrażam zgodę na uczestnictwo mojej
córki/syna

w

zajęciach modelarni,

/imię i nazwisko dziecka, data urodzeniaf

Dane kontaktowe

rodzical opiekuna: tel ;,,......"....

email:

(data i podpis rodzica/opiekuna)

Zgodnie z art,24 ust. ]. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r, o ochronie danych osobowych ( tekst
jednolity Dz.|J.2014 poz.1-1"82 ) informujemy, że:

1.

2.

Administratorem pani/pana danych osobowych jest Gminny OŚrodek Kultury w Gorzycach,
ul. plac Erazma Mieszczańskiego 1_0, 39-432 Gorzyce, wpisany do Rejestru lnstytucji KulturY
Gminy Gorzyce pod numerem , NlP: 867 _ 16 - 18 _ 866, REGoN: 005671532,
Dane osobowe pani/Pana będą przetwarzane w celu niezbędnym do prowadzenia wYŻej
wymienionych zajęć kulturalno- oświatowych w roku klo żOt6lż0].7 i nie będą udostęPniane
innym osobom,

Udział w zajęciach jest równoznaczny z wyrazeniem zgody na publikowanie zdjęĆ z wizerunkiem oraz

publikowanie zdjęć prac wykonanych prlez uczestnika zająĆ na stronie internetowej:
www.gokgorzyce.pl, www.facebook.com i innych zwyczajowo przyjętych Środkach Przekazu,
z

jednoczesnym zrzeczeniem się prawa do honorarium w związku z publikacją.

Ja niżej podpisany/podpisana wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie:
imię i nazwisko, adres zamieszkania, wizerunek, numer telefonu i email przez Administratora Danych,

którym jest Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach, ul Plac Erazma Mieszczańskiego 10, 39-432
Gorzyce w celu niezbędnym do prowadzenia zajęć kulturalno - oświatowych w roku k/o ?0t6l2017.

(

miejscowość i data

)

(

czytelny podpis

)
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