
                                           REGULAMIN  WARSZTATÓW ŻYWYCH 

                                                                       § 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin dotyczy autorskich warsztatów żywych, organizowanych  przez Gminny 

Ośrodek Kultury w Łeknie – zwanym dalej organizatorem  a prowadzonych przez  twórców ludowych,  

producentów, zwanych dalej: "Warsztatami żywymi". 

2 . Warsztaty prowadzone będą w dniu 06.07.2014 roku podczas XX Jarmarku Cysterskiego w Łeknie, 

 3. Uczestnikiem  warsztatu może byd każda osoba niezależnie od wieku  uczestnicząca w XX Jarmarku 

Cysterskim w Łeknie 

                                                                                   § 2 

PRZEDMIOT  REGULAMINU 

1. Niniejszy regulamin reguluje stosunki powstałe w związku z warsztatami, pomiędzy 

Organizatorem, a warsztatami żywymi. 

2. Nabór do prowadzenia   warsztatów  żywych  odbywad  się będzie na zasadzie rozmów 

telefonicznych przeprowadzonych przez organizatora, 

3. Lista osób  stanowiących warsztaty żywe  spisana  zostanie na podstawie źródeł  własnych oraz 

uzyskanych   informacji ustnych tzw. „poczta pantoflowa” 

                                                                                 § 3 

UCZESTNICY  WARSZTATÓW ŻYWYCH 

1. Uczestnikiem  warsztatów  może byd każda osoba niezależnie od wieku  uczestnicząca w XX 

Jarmarku Cysterskim w Łeknie, 

2. Uczestnictwo w  warsztatach jest wolne od opłat, 

3. Nabór uczestników do uczestnictwa w warsztatach żywych odbywad się będzie w trakcie  trwania 

XX Jarmarku Cysterskiego poprzez prowadzoną  nieustannie informację przekazywaną przez 

konferansjera,  

4. Wykonane przedmioty (np. z gliny)przez uczestnika  stają się jego własnością, 

                                                                       § 4 

OBOWIĄZKI ORGANIZATORA 

1. Organizator dopuszcza do udziału w prowadzeniu  warsztatów wszystkie zgłoszone osoby które 

wpisują się  tematykę zajęd tj. „ginące zawody”. 

2. Organizator zapewnia teren oraz  drewniane boksy na  poszczególne warsztaty. 



3. Organizator zobowiązuje się do informowania uczestników XX Jarmarku Cysterskiego o 

prowadzonych warsztatach , 

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy (pieniądze, przedmioty wartościowe) 
pozostawione przez  uczestników w miejscu prowadzenia zajęd, oraz za rzeczy, które będą w 
trakcie zajęd w ich posiadaniu. 
  
                                                                § 5        

OBOWIĄZKI   TWÓRCÓW WARSZTATÓW ŻYWYCH              

1. Warsztaty żywe prowadzid  będą twórcy ludowi, producenci,    

2.  Organizator nie zapewnia materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęd, jest to obowiązkiem 

prowadzących warsztaty żywe, 

3. Warsztaty żywe prowadzone będą w dniu 6 lipca 2014 roku w godzinach od 14.00 – 18.00, 

4. Obowiązkiem prowadzącego określony warsztat  jest  na żywo wykonywanie  przedmiotów, prac  

itp.  z jednoczesnym zachęcaniem  do aktywnego uczestnictwa osoby odwiedzające dany warsztat, 

                                                                      § 6 

WYNAGRODZENIE  ZA  WARSZTATY  ŻYWE 

1. Wynagrodzenie za prowadzenie  warsztatów  żywych  ustalane będzie  w trakcie  

indywidualnych rozmów telefonicznych, 

2. Wysokośd wynagrodzenia będzie wynikała  z odległości od miejsca zamieszkania 

prowadzącego warsztaty a miejscem XX Jarmarku Cysterskiego, 

3. Wpływ na ustaloną wysokośd wynagrodzenia będzie miała   ilośd i jakośd materiału niezbędna 

do prowadzenia warsztatu, 

4. Płatnośd za przeprowadzone warsztaty nastąpi po przedłożeniu rachunku organizatorowi  w 

terminie wskazanym przez wykonawcę warsztatu. 

                                                                   § 7 

 

POSTANOWIENIA KOOCOWE 

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowieo niniejszego Regulaminu. Zmieniony 

Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go równocześnie na stronie internetowej,  

 


