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REGULAMIN

Pracowni makaki studio

Zapis na warszaty i uczestnictwo w nich

jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Organizator - organizatorem warsztatów jest

Natalia Malko Ntent

NIP 5372613256

ul. Zaleska 7

21-530 Chotyłów.

W przypadku warsztatów okazjonalnych, organizowanych we współpracy z innymi

podmiotami, szczegółowe informacje podane są na stronie z zapisami na poszczególne

warsztaty.

Pracownia - lokal we Wrocławiu, przy ul. Fabrycznej 10, udostępniany przez Organizatora.

Warsztaty - wydarzenia organizowane w Pracowni.

Instruktor - osoba prowadząca warsztaty, wyznaczona przez Organizatora.

Uczestnik - osoba, która została zapisana na warsztaty i uczestniczy w nich.

§ 1. Przebieg warsztatów

1. Czas trwania Warsztatów i limit liczby Uczestników podawany jest na stronie z

zapisami na poszczególne Warsztaty.

2. Przebieg Warsztatów i dostępne do dyspozycji Uczestników materiały oraz narzędzia

opisane są na stronie z zapisami na poszczególne Warsztaty.

3. Organizator zapewnia każdemu Uczestnikowi komfortowe i odpowiednio wyposażone

stanowisko pracy.

4. Materiały oraz narzędzia wydawane są Uczestnikom przez Instruktora.

5. Instruktor pozostaje do dyspozycji Uczestników przez cały czas trwania Warsztatów.

6. Ostatnie 10 minut warsztatów każdy Uczestnik poświęca na posprzątanie swojego

stanowiska, tj.:

- umycie narzędzi i podkładki, z których korzystał i odłożenie ich w wyznaczone

miejsce,

- odłożenie niewykorzystanych materiałów w wyznaczone miejsce.

7. Uczestnicy podpisują swoje prace.

8. W przypadku warsztatów, składających się z jednego spotkania, Uczestnicy, po

konsultacji z Instruktorem, zapisują swoje wytyczne dotyczące szkliwienia i

zostawiają kartkę z opisem w swojej pracy lub obok niej.



§ 2. Zasady bezpieczeństwa

1. Wszystkie osoby przebywające w Pracowni zobowiązane są do przestrzegania

niniejszego regulaminu oraz zasad BHP przekazanych przez Instruktora.

2. Podczas trwania Warsztatów Uczestnicy zobowiązani są do przebywania w części

Pracowni do tego przeznaczonej.

3. Wszelkie materiały i narzędzia, z których podczas warsztatów może korzystać

Uczestnik, wskazuje i wydaje jedynie Instruktor.

4. Należy zachować ostrożność przy korzystaniu z ostrych narzędzi, takich jak oczka,

noże, igiełki, itp.

5. Uczestnicy powinni wykorzystywać narzędzia zgodnie z ich przeznaczeniem i według

wskazówek przekazanych przez Instruktora.

6. Uczestnicy zobowiązani są zachować bezpieczny dystans minimum jednego metra od

urządzeń generujących wysoką temperaturę, tj. pieca i opalarki. Zbliżanie się do tych

urządzeń jest dozwolone jedynie za zgodą i pod nadzorem Instruktora.

7. Korzystanie z urządzeń i maszyn w Pracowni jest dozwolone jedynie za zgodą i pod

nadzorem Instruktora, po zaznajomieniu się z instrukcją ich obsługi oraz zasadami

bezpieczeństwa.

8. Należy zachować ostrożność podczas poruszania się po schodach.

9. W pracowni nie należy biegać, ani stawać na żadnych przedmiotach i urządzeniach.

10. Zabronione jest podłączanie lub odłączanie jakikolwiek urządzeń elektrycznych bez

zgody Instruktora.

11. Wszelkie wypadki, zagrożenia, uszkodzone narzędzia i sprzęty, itp. należy

niezwłocznie zgłaszać do Instruktora.

12. W przypadku wystąpienia sytuacji stanowiących zagrożenie dla życia, zdrowia lub

mienia, Uczestnicy powinni zachować spokój i stosować się do poleceń Instruktora.

§ 3. Szkliwienie i stosowanie farb ceramicznych

1. Suchy pył powstający przy szlifowaniu i szkliwieniu jest szkodliwy. Nie należy go

zdmuchiwać, a jedynie zmyć za pomocą wilgotnej gąbki i umieścić w zlewie z wodą.

Do szlifowania “na sucho” wskazane jest używanie maseczki i okularów ochronnych.

Organizator nie zapewnia Uczestnikom maseczek.

2. Należy unikać wdychania wszelkiego rodzaju pyłu.

3. W związku z tym, że szkliwo i farby są substancjami chemicznymi podczas pracy z

nimi należy zachować środki ostrożności:

a. podczas pracy ze szkliwem Uczestnicy nie powinni spożywać żadnych

pokarmów, ani napojów,

b. po zakończeniu szkliwienia Uczestnik powinien posprzątać swoje miejsce

pracy, zgodnie z zaleceniami Instruktora.

4. Instruktor zastrzega sobie prawo do odmówienia Uczestnikowi samodzielnego

szkliwienia, jeśli będzie miał wątpliwości co do przestrzegania przez Uczestnika zasad

bezpieczeństwa.



§ 4. Zachowanie ostrożności w Pracowni

1. Ceramika jest materiałem kruchym, w szczególności przed wypaleniem. W trakcie

przebywania w Pracowni Uczestnicy zobowiązują się zachować szczególną ostrożność,

w celu uniknięcia jakichkolwiek zniszczeń.

2. Należy zachować szczególną ostrożność przy zdejmowaniu prac z półek i odkładaniu

ich, a także przy ich przemieszczaniu.

3. Prace gotowe do szkliwienia przekazuje Instruktor.

4. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w Pracowni,

spowodowane niestosowaniem się do zasad regulaminu. W przypadku osób

niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.

§ 5. Wypał prac ceramicznych i ich odbiór

1. Prace wykonane w ramach Warsztatów są własnością Uczestników, którzy je

wykonali.

2. Wykonane na Warsztatach prace ceramiczne są wypalane przez Organizatora.

3. Prace po wyschnięciu wypalane są na tzw. biskwit w temperaturze 1000°C.

4. Po wypale na biskwit prace w zależności od formy Warsztatów szkliwione są przez

Organizatora, zgodnie z przekazanym Instruktorowi pomysłem Uczestnika lub

szkliwione osobiście przez Uczestnika na kolejnym spotkaniu. Prace szkliwione

wypalane są w temperaturze 1240°C.

5. Prace gotowe są do odbioru po 3 tygodniach, licząc od ostatniego dnia Warsztatów.

6. Dogodny termin odbioru prac należy uzgodnić z Organizatorem, kontaktując się za

pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail: makaki@makaki.studio),

telefonicznie, lub poprzez media społecznościowe (wiadomość).

7. Organizator zastrzega sobie prawo do utylizacji prac, które nie zostaną odebrane w

ciągu 3 miesięcy od ich wykonania.

§ 6. Rezygnacja Uczestnika

1. Uczestnik jest zobowiązany poinformować Organizatora o swojej rezygnacji z

uczestnictwa w Warsztatach najszybciej jak to możliwe, za pośrednictwem poczty

elektronicznej (na adres makaki@makaki.studio) lub telefonicznie.

2. W przypadku rezygnacji z warsztatów w terminie:

a. do 7 dni przed wyznaczonym dniem warsztatów (pierwszym dniem, w

przypadku warsztatów wielodniowych) - Organizator zwraca Uczestnikowi

100% dokonanej wpłaty,

b. do 2 dni przed wyznaczonym dniem warsztatów (pierwszym dniem, w

przypadku warsztatów wielodniowych) - Organizator zwraca Uczestnikowi

50% dokonanej wpłaty,

c. w terminie późniejszym niż 2 dni przed wyznaczonym dniem warsztatów

(pierwszym dniem, w przypadku warsztatów wielodniowych) - Organizator

nie zwraca Uczestnikowi żadnej części wpłaconej kwoty.



§ 7. Odwołanie Warsztatów przez Organizatora

1. W wyjątkowych sytuacjach, m.in.: niskiej frekwencji (niewystarczająca ilość

zapisanych Uczestników), zdarzeń losowych uniemożliwiających przeprowadzenie

warsztatów w określonym wcześniej miejscu i czasie, itp., Organizator ma prawo do

odwołania Warsztatów.

2. O odwołaniu Warsztatów Organizator poinformuje Uczestników najszybciej jak to

możliwe, używając poczty elektronicznej.

3. W przypadku odwołania Warsztatów przez Organizatora, wszyscy Uczestnicy,

zapisani na nie, otrzymują zwrot dokonanych płatności. Zwrot następuje w terminie

14 dni.

§ 8. Płatności, faktura VAT

1. Płatność za warsztaty dokonywana jest podczas zapisu, poprzez bramkę płatności

online lub w inny sposób ustalony z Organizatorem.

2. Na życzenie płatnika może zostać wystawiona faktura VAT. Informacja o tym

powinna być przekazywana podczas składania zamówienia. Po wystawieniu paragonu

nie ma możliwości dopisania do niego numeru NIP.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, konsekwencje

zdrowotne, a także prawne związane z uczestnictwem w Warsztatach lub

przebywaniem na terenie Pracowni, wynikające z niedostosowania się do niniejszego

Regulaminu, zaleceń Instruktora, czy z indywidualnego stanu zdrowia.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania prac Uczestników, w celu

promocji Warsztatów i Pracowni, m.in. na stronie internetowej i w mediach

społecznościowych. W przypadku braku zgody Uczestnika lub jego opiekunów, w

przypadku osób niepełnoletnich, należy to zgłosić Instruktorowi na początku zajęć.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.

4. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostałoby uznane za

nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne, zostanie ono wyłączone z

postanowień niniejszego Regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać w

najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.

5. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony

będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać polubownie. W razie jego braku

spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla

siedziby Organizatora.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdą odpowiednie

przepisy Kodeksu cywilnego.


