
REGULAMIN MIASTECZKO ANIMACJI CERAMICZNEJ 

organizowanych w ramach 28 Bolesławieckiego Święta Ceramiki  

17-21 SIERPNIA 2022 

 

I. ORGANIZATOR. 

       Organizatorem warsztatów ceramicznych MIASTECZKO ANIMACJI CERAMICZNEJ realizowanych 

w ramach Bolesławieckiego Święta Ceramiki 2022 jest Bolesławiecki Ośrodek Kultury – 

Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu z siedzibą przy pl. Piłsudskiego 1c,    59-700 

Bolesławiec. 

 

II. DNI I GODZINY OTWARCIA 

17– 21 sierpnia 2022  - piątek 14.00 – 18.00, sobota, niedziela 12.00 -18.00 

III. MIEJSCE WYSTAWY: Skwer za BOK-MCC . 

IV. UDZIAŁ W WARSZTATACH.  
 
Udział w warsztatach jest bezpłatny. Na terenie warsztatów mogą przebywać wyłącznie osoby zdrowe, 
u których nie stwierdzono objawów COVID-19 oraz która w sposób świadomy nie miała kontaktu z 
osobą zarażoną  COVID-19. 
 

1. UCZESTNICY WARSZTATÓW ZOBOWIĄZANI SĄ DO: 

➢ Zachowania ostrożności oraz stosowania się do zaleceń i wytycznych pracownika organizatora. 

➢ Przestrzegania bieżących wytycznych i zaleceń organizatora. 

➢ Zakaz wnoszenia na teren warsztatów niebezpiecznych przedmiotów, które mogą stworzyć 

zagrożenie np. broni palnej i ostrych narzędzi. 

➢ Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie warsztatów. 

➢ Osoby małoletnie mogą przebywać na terenie warsztatów tylko pod nadzorem                                                   

i na odpowiedzialność osoby sprawującej nad nimi opiekę/nadzór. 

➢ Rodzice  lub opiekunowie zobowiązani są do opieki nad małymi dziećmi , z którymi przyszli na 

warsztaty. 

➢ Na terenie warsztatów obowiązuje ruch pieszy (z wyłączeniem wózków inwalidzkich                             

i dziecięcych).  

➢ Zabronione jest spożywanie posiłków i napojów (zwłaszcza alkoholu) na terenie warsztatów. 

➢ Palenie i podgrzewanie tytoniu oraz używanie e-papierosów jest zabronione. 

➢ Zwierzęta (z wyłączeniem psa przewodnika) nie mogą wchodzić na teren warsztatów. 

➢ Podczas  udziału w warsztatach należy stosować się do poleceń wydawanych przez 

koordynatorów działań warsztatowych. Organizator w sytuacjach uzasadnionych może 

dokonać pomiaru temperatury ciała.  

➢  Nad bezpieczeństwem uczestników warsztatów czuwają pracownicy ochrony zatrudnieni 

przez Organizatora. 

➢ W razie nie stosowania się do norm obowiązujących na terenie warsztatów pracownicy 

ochrony mają prawo zawiadomić o tym odpowiednie służby.  



➢ W razie niebezpieczeństwa wynikającego ze zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych uczestnicy 

warsztatów mają obowiązek słuchać poleceń koordynatorów działań warsztatowych                        

i  stosować się do znaków ewakuacyjnych rozmieszczonych na terenie warsztatów. 

➢ Wejście na teren warsztatów jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 

V. USTALENIA KONCOWE 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas trwania warsztatów,        

za zniszczenie lub zagubienie własności uczestników jak również szkody poczynione przez uczestnika 

podczas pobytu na terenie Imprezy a także wynikające ze zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie,                             

z zastrzeżeniem, że zmiana nie ograniczy praw słusznie nabytych uczestników, z wyłączeniem 

sytuacji, gdy zmiana regulaminu będzie podyktowana względami bezpieczeństwa uczestników. 

Wszelkie zmiany zostaną udostępnione publicznie na stronie internetowej Organizatora.  

3. We wszystkich sprawach nie wskazanych w Regulaminie decyduje Organizator.  

4. Niniejszy Regulamin jest dostępny : 

▪ na stronie internetowej  BŚC, tj. www.swietoceramiki.pl oraz www.bok.boleslawiec.pl, 

▪ w punkcie PITiK/Sklep z ceramiką BOK – MCC, pl. Piłsudskiego 1c, 

▪ Przy wejściu na teren Imprezy 

 

  

 

http://www.swietoceramiki.pl/
http://www.bok.boleslawiec.pl/

