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1. Postanowienia ogólne  

Niniejszy dokument określa zasady oraz warunki uczestnictwa w Warsztatach "Wakacyjna 

przygoda z końmi". 

2. Definicje  

Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawią się następujące określenia, należy rozumieć je  

w sposób podany poniżej, o ile postanowienia Regulaminu nie nadają im innego znaczenia:  

2.1 Regulamin – regulamin uczestnictwa w Warsztatach "Wakacyjna przygoda z końmi"; 

2.2 Organizator – Stowarzyszenie Miłośników Koni "Brenda" Lubecko;  

2.3 Kandydat – dziecko ubiegające się o zakwalifikowanie do udziału w Warsztatach na 

podstawie zasad określonych w Regulaminie;  

2.4 Uczestnik – dziecko, które spełnia wszystkie wymogi określone w Regulaminie oraz 

zostało zakwalifikowani do udziału w Warsztatach;  

2.5 Warsztaty – zajęcia o charakterze edukacyjnym z udziałem dzieci w wieku określonym  

w niniejszym Regulaminie, prowadzone w dniach 22.08-26.08.2016r. w godz. 10:00-14:00, 

przez Organizatora pod nazwą „Wakacyjna przygoda z końmi"; 

2.6 Dzień roboczy – za dzień roboczy uznaje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem 

dni wolnych;  

2.7 Opiekun – rodzic lub inna osoba będąca prawnym Opiekunem dziecka lub osobą 

zobowiązaną do czasowej opieki nad dzieckiem na podstawie odrębnej umowy z prawnymi 

opiekunami dziecka lub orzeczenia; 

3. Kryteria uczestnictwa  

3. 1 Warsztaty są skierowane do dzieci i młodzieży powyżej 9 roku życia; 

3.2  Warsztaty są skierowane dla mieszkańców Powiatu Lublinieckiego; 

4. Finansowanie  

Warsztaty są sfinansowane przez Stowarzyszenie Miłośników Koni "Brenda" Lubecko oraz 

Starostwo Lublinieckie. 

5. Rekrutacja  

5.1 Rekrutacja prowadzona jest od 9 sierpnia 2016r. do 16 sierpnia 2016r. przez Organizatora 

Warsztatów w trybie ciągłym; 

5.2 Liczba miejsc jest ograniczona. Grupa uczestników może liczyć maksymalnie 8 osób; 

5.3 Zgłoszenie chęci udziału Kandydata w Warsztatach następuje poprzez prawidłowe 

wypełnienie przez Opiekuna Formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie jego skanu drogą 

mailową na adres: smk.brendalubecko@gmail.com; 

5.4 Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin znajdują się na stronie internetowej 

Stowarzyszenia Miłośników Koni "Brenda" Lubecko: www.smk-brendalubecko.opx.pl; 

5.5 O zakwalifikowaniu Kandydata do udziału w Warsztatach decyduje spełnienie kryteriów 

określonych w punkcie 3. Regulaminu oraz prawidłowe wypełnienie i przesłanie Formularza 

Zgłoszeniowego. Na podstawie przesłanych Formularzy Zgłoszeniowych zostanie 

sporządzona lista Uczestników Warsztatów oraz lista rezerwowa;  

5.6 W przypadku większej liczby zgłoszeń niż ilość miejsc przewidzianych dla Uczestników  

o zapisaniu Kandydata na Warsztaty decydować będzie kolejność zgłoszeń; 

5.7 O zakwalifikowaniu się do udziału w Warsztatach Opiekunowie informowani będą drogą 

e-mailową przez otrzymanie potwierdzenia do dnia 18-go sierpnia. Jeśli Opiekun nie otrzyma 

potwierdzenia w w/w terminie, powinien skontaktować się z organizatorem. Opiekun może 

wycofać udział dziecka w Warsztatach, najpóźniej w dniu 19 sierpnia 2016r. drogą mailową; 
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5.8 Ostateczna lista Uczestników Warsztatów zostanie opublikowana na stronie internetowej 

www.smk-brendalubecko.opx.pl w dniu 20 sierpnia 2016r; 

6. Zobowiązania  

6.1 Udział w Warsztatach jest bezpłatny;  

6.2 W przypadku, gdy Warsztaty nie odbędą się z winy Organizatora, zaproponowany 

zostanie inny termin. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu strat poniesionych po 

stronie Uczestnika i Opiekuna wywołanych odwołaniem Warsztatów;  

6.3 Organizator zapewnia opiekę dla dzieci uczestniczących w Warsztatach na czas trwania 

zajęć; 

6.4 Organizator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Uczestników zgodnie  

z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych [t.j. Dz.U. z 2002 r.,  

Nr 101, poz. 926 z późn. zm.]; 

7. Udostępnianie wizerunku Uczestnika  

7.1 W trakcie trwania Warsztatów zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna i/lub 

filmowa z udziałem Uczestników biorących udział w Warsztatach;  

7.2 Opiekun wyraża zgodę poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego na 

rozpowszechnianie wizerunku dziecka dla celów promocyjnych w związku z organizacją  

i prowadzeniem Warsztatów, poprzez zamieszczanie w materiałach, publikacjach, raportach 

oraz portalach społecznościowych wydawanych lub prowadzonych przez Organizatora 

Warsztatów;  

8. Zajęcia 

8.1 Uczestnik ma obowiązek podporządkować się regulaminowi oraz instrukcjom 

organizatorów w ramach prowadzonych zajęć; 

8.2 Uczestnik musi szanować spokój innych współuczestników warsztatów; 

8.3 Uczestnik, który w sposób niekulturalny zachowuje się podczas warsztatów, 

przeszkadzając innym lub prowadzącemu, może być usunięty z zajęć; 

8.4 Jeśli Uczestnik w sposób zamierzony spowoduje jakiekolwiek straty względem 

Organizatora, instruktorów lub innych uczestników poniesie za ów stan pełną 

odpowiedzialność; 

8.5 Na zajęcia obowiązuje kategoryczny zakaz wnoszenia alkoholu, wyrobów tytoniowych 

oraz innych środków odurzających; 

8.6 Zakazuje się krzywdzenia w jakikolwiek sposób zwierząt biorących udział w zajęciach 

(kopania, bicia, ciągnięcia za ogon, grzywę, rzucania czymkolwiek, popychania); 

8.7 W pobliżu zwierząt biorących udział w zajęciach należy zachować szczególną ostrożność, 

zakazuje się biegania w ich pobliżu, głośnego zachowania, krzyków, podchodzenia od strony 

tylnich nóg, przechodzenia pod brzuchem; 

8.8 Zakazuje się karmienia zwierząt biorących udział w zajęciach bez zgody Organizatorów 

i/lub osób prowadzących Warsztaty; 

8.9 Podczas zajęć uczestnik ma obowiązek wykonywać polecenia osób prowadzących. Jeśli 

instruktor uzna, że zachowanie uczestnika stwarza zagrożenie dla zdrowia zwierząt i/lub 

któregokolwiek z uczestników, może go usunąć z zajęć; 

8.10 Zapisując się na warsztaty organizowane przez Stowarzyszenie Miłośników Koni 

"Brenda" Lubecko,  uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za kontuzje i obrażenia ciała wynikające ze złego stanu zdrowia; 

8.11 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne oraz 

kontuzje/uszczerbek na zdrowiu spowodowane nie przestrzeganiem niniejszego regulaminu; 
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8.12 Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione na zajęciach; 

8.13 Organizator nie ubezpiecza uczestników biorących udział w warsztatach i nie ponosi  

z tego tytułu odpowiedzialności; 

8.14 Organizator zapewnia odzież ochronną podczas jazd wierzchem i bryczkami (kaski, 

rękawiczki); 

8.15 Nie przestrzeganie regulaminu może skutkować wezwaniem rodzica/opiekuna  

z obowiązkiem odebrania dziecka z zajęć; 

9. Postanowienia końcowe  

9.1 Wszelkie informacje związane z organizacją oraz realizacją Warsztatów ogłoszone zostaną 

na stronie internetowej www.smk-brendalubecko.opx.pl;  

9.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Organizator każdorazowo 

poinformuje Opiekunów o zmianie Regulaminu przez zamieszczenie jego nowej wersji na 

stronie internetowej www.smk-brendalubecko.opx.pl;  

9.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 

postanowienia Organizatora Warsztatów;  

 

Regulamin Warsztatów opracowany przez  

Stowarzyszenie Miłośników Koni "Brenda" Lubecko. 


