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Sosnowiec, 20.10.2018 r. 
  

REGULAMIN WARSZTATÓW FABRYKI KREATYWNOŚCI  
UNIWERSYTETU DZIECIĘCEGO WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANITAS 

 
 

§1 
Informacje ogólne 

1. Fabryka Kreatywności Uniwersytetu Dziecięcego Wyższej Szkoły Humanitas (zwana dalej Fabryką Kreatywności) 
jest inicjatywą Uniwersytetu Dziecięcego Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. 

2. Uczestnikiem Fabryki Kreatywności Uniwersytetu Dziecięcego WSH może zostać dziecko  
w wieku 5 - 13 lat, z wyjątkiem gdy wykładowca danego warsztatu postanowi inaczej. 

3. W ramach Fabryki Kreatywności organizowane są warsztaty manualne, ruchowe oraz edukacyjne, dostosowane 
do wieku uczestników. 

4. Fabryka Kreatywności prowadzi odpłatne warsztaty, które odbywają się cyklicznie w ciągu trwania roku 
akademickiego w semestrze zimowym i semestrze letnim. 

5. Udział w warsztatach oznacza bezwzględną akceptację poniższego regulaminu. Regulamin obowiązuje 
wszystkich uczestników warsztatów, rodziców i opiekunów oraz pracowników Uniwersytetu 
Międzypokoleniowego i wykładowców prowadzących warsztaty. 

 
§2 

Warunki uczestnictwa w warsztatach 

1. Po zgłoszeniu dziecka do udziału w warsztatach Fabryki Kreatywności rodzice podpisują umowę na realizację 
w/w zajęć.  

2. Warsztaty, które organizowane są w ramach Fabryki Kreatywności odbywają się w godzinach popołudniowych 
w dni powszednie zgodnie z harmonogramem semestralnym zamieszczonym na stronie internetowej 
Uniwersytetów Dziecięcych WSH. 

3. Długość jednego warsztatu w ramach Fabryki Kreatywności nie przekracza czasu 90 minut. 
4. Udział w warsztatach organizowanych w ramach Fabryki Kreatywności jest odpłatny. Informacja  

o wysokości opłaty za semestr zajęć Fabryki Kreatywności publikowana jest na stronie internetowej 
Uniwersytetów Dziecięcych WSH. 

5. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach Fabryki Kreatywności jest zgłoszenie dziecka przez rodzica lub opiekuna 
poprzez wypełnienie deklaracji uczestnictwa on-line (formularz rekrutacyjny), uiszczenie opłaty semestralnej w 
biurze Uniwersytetów Międzypokoleniowych lub w przypadku wybranych zajęć (LEGO ROBOTYKA, „Taneczny 
Szał”) na konto bankowe Wyższej Szkoły Humanitas . 

6. Maksymalna liczba miejsc na jednych warsztatach nie przekracza liczby 15 dzieci. Po przekroczeniu tej liczby, 
uruchamiana jest kolejna grupa warsztatowa. 

7. Koordynator ma prawo nie wpuścić na warsztaty Fabryki Kreatywności dziecka, którego rodzic lub opiekun 
pomimo dwukrotnego upomnienia nie wypełnił formularza rekrutacyjnego lub zalega z opłatą semestralną za 
zajęcia. W takim przypadku Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu nie ponosi odpowiedzialności za 
niedopuszczonego do zajęć uczestnika. 

8. W razie rezygnacji uczestnika projektu przed pierwszym spotkaniem edukacyjnym opłata uczestnictwa podlega 
zwrotowi. 

9. W razie rezygnacji uczestnika projektu po pierwszym spotkaniu edukacyjnym opłata podlega zwrotowi w kwocie 
proporcjonalnej do ilości odbytych spotkań.  

10. Nieuczestniczenie w którymkolwiek ze spotkań edukacyjnych pozostaje bez wpływu na płatności określone 
w niniejszym paragrafie. 

11. Osobom nieobecnym na warsztatach z przyczyn niezależnych od organizatora nie przysługuje zwrot opłat za 
warsztaty.  
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§3 
Miejsce i porządek spotkań 

1. Warsztaty manualne, ruchowe oraz edukacyjne w ramach Fabryki Kreatywności odbywają się w Wyższej Szkole 
Humanitas w Sosnowcu bądź w siedzibach instytucji partnerskich zgodnie z harmonogramem zajęć. 

2. W warsztatach Fabryki Kreatywności dzieci uczestniczą samodzielnie. 
3. Podczas warsztatów Fabryki Kreatywności na sali obecny jest  opiekun lub pracownik Uniwersytetu 

Międzypokoleniowego (wyznaczony przez Kierownika Uniwersytetu Międzypokoleniowego), oraz wykładowca/ 
trener prowadzący zajęcia. 

4. Uczestnicy zajęć powinni przybyć na zajęcia punktualnie i są zobowiązani do bezwzględnego stosowania się do 
wskazówek i poleceń wykładowcy, jaki i pracownika Uniwersytetu Międzypokoleniowego.  

5. W czasie zajęć i wykładów studenci nie mogą bez zgody wykładowcy lub pracownika Uniwersytetu 
Międzypokoleniowego opuszczać sali warsztatowej. Organizatorzy Fabryki Kreatywności nie biorą 
odpowiedzialności za szkody materialne wyrządzone przez dzieci odpowiedzialność ponoszą opiekunowie.  

6. W przypadku rażącego naruszania przez dziecko zasad współżycia społecznego i norm kultury osobistej może 
skutkować skreśleniem dziecka z listy udziału w dalszych warsztatach bez zwrotu płatności. 

7. Organizator nie ubezpiecza dzieci biorących udział w warsztatach. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 
zdarzenia i wypadki, które mogą mieć miejsce przed i po zakończeniu warsztatów, jak również nie ponosi 
odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki po zakończeniu zajęć.  

8. Odbiór uczestnika warsztatów Fabryki Kreatywności możliwy jest wyłącznie przez rodziców/opiekunów 
prawnych, bądź inne osoby dorosłe przez nich upoważnione. Osoba upoważniona powinna posiadać pisemne 
upoważnienie zawierające dane osoby upoważnionej, imię i nazwisko obieranego dziecka oraz czytelny podpis 
rodzica/opiekuna dziecka.  

§4 
Harmonogram spotkań 

1. Komunikacja z rodzicami uczestników Fabryki Kreatywności odbywa się poprzez Internet drogą  
e-mailową oraz telefonicznie. 

2. Warsztaty w Fabryki Kreatywności odbywają się zgodnie z harmonogramem, który zamieszczony jest  
w formularzu rekrutacyjnym, publikowany jest na stronie internetowej oraz przekazywany jest do wiadomości 
rodziców drogą e-mailową z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem w stosunku do terminu realizacji warsztatów. 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów i tematyki zajęć z minimum 24 godzinnym 
wyprzedzeniem oraz telefoniczną informacją wystosowaną do rodziców. 

§5 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Z pracowni oraz sal zajęciowych Wyższej Szkoły Humanitas wolno korzystać wyłącznie w obecności wykładowcy 
lub upoważnionego pracownika Uniwersytetu Międzypokoleniowego. Korzystanie  
ze sprzętu, znajdującego się w pomieszczeniach bez zgody wykładowcy lub innego pracownika Uniwersytetu 
Międzypokoleniowego jest zabronione.  

2. Uczestnicy zajęć zobowiązani są dbać o ład i porządek swojego stanowiska pracy, w których odbywają się 
warsztaty oraz w przestrzeni do nich przylegającej.  

3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu, poszanowania mienia Wyższej 
Szkoły Humanitas, przestrzegania zasad bezpieczeństwa na zajęciach i kulturalnego zachowania.  

4. Wszelkie opinie i skargi na temat warsztatów Fabryki Kreatywności oraz wykładowców prowadzących warsztaty 
prosimy kierować do Kierownika Uniwersytetu Międzypokoleniowego drogą e-mailową pod 
adresem ewa.marek@humanitas.edu.pl. 
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