Regulamin Warsztatów
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady udziału w warsztatach
organizowanych w ramach projektu „Chemia w Twoich rękach” (zwanych dalej
„Warsztatami”).
2. Organizatorem Warsztatów dla dzieci jest Fundacja Młody Naukowiec z siedzibą
w Gdańsku, ul. Arkońska 24a/7 (NIP 584-275-26-02) zwana w dalszej części Regulaminu
Organizatorem.
3. Osoby niepełnoletnie, mogą uczestniczyć w Warsztatach, o ile zostaną zgłoszone do udziału
przez rodzica lub opiekuna prawnego. Niezależnie od zgłoszenia, o którym mowa powyżej
niezbędna jest także pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział małoletniego
w Warsztatach, wyrażona i przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej
lub dostarczona Organizatorowi najpóźniej w dniu rozpoczęcia Warsztatów. Wzór zgody
rodzica lub opiekuna prawnego stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
4. Nie przedstawienie pisemnej zgody na uczestnictwo osoby niepełnoletniej w w/w terminie,
jest tożsame z jej rezygnacją z udziału w Warsztatach.
5. Grupy warsztatowe liczą od 10 do 15 osób.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania warsztatów za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk, a rodzic lub opiekun prawny godzi się na taki stan rzeczy bez
jakichkolwiek zastrzeżeń.
7. Na warsztaty zabrania się wnoszenia własnych produktów spożywczych i napojów.
8. Organizator zastrzega, że w Warsztatach może brać udział ograniczona liczba Uczestników,
przy czym decyduje kolejność zgłoszeń.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek nie
przestrzegania Regulaminu lub zaleceń instruktora.
10. Odpowiedzialność za szkody spowodowane przez Uczestnika ponoszą jego rodzice lub
opiekunowie prawni. Odpowiedzialność dotyczy kwestii materialnych i prawnych za
wszelkie szkody wyrządzone przez Uczestnika w trakcie trwania Warsztatów, w stosunku
do innych osób, w tym innych Uczestników i instruktorów prowadzących Warsztaty jak i za
uszkodzenia mienia Organizatora.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty utracone lub
pozostawione przez Uczestnika na terenie do niego należącym.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub miejsca Warsztatów.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Warsztatów z przyczyn od siebie
niezależnych.
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