Zasady organizacji warsztatów malowania szklanych ozdób
1. Warsztaty malowania szklanych ozdób choinkowych przeprowadza firma ARMAR s.c. Marek
Długosz, Arkadiusz Zięba, z siedzibą w Bęble przy ul. Lasek 51.
2. Zajęcia odbywają się na warunkach uzgodnionych przez organizatora zajęć i biuro firmy. Dokonanie
rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją poniższych warunków.
3. Organizatorem zajęć prowadzonych w przedszkolach, szkołach, instytucjach oraz firmach może być
dyrektor albo inna osoba upoważniona do reprezentowania placówki.
4. Rezerwując termin warsztatów organizator podaje miejsce ich przeprowadzenia, godzinę
rozpoczęcia, liczbę oraz wiek uczestników.
5. Na nie mniej niż 3 dni przed zajęciami organizator potwierdza ustalony termin warsztatów.
6. Minimalna ilość osób biorących udział w zajęciach to 20, maksymalna 150.
7. W jednym czasie zajęcia odbywają się dla grupy 20-28 osób, dla kolejnych grup rozpoczynają się co
30-45 minut (w zależności od czasu pracy uczestników).
8. Warsztaty prowadzone są przez dwóch pracowników firmy ARMAR.
9. Program zajęć obejmuje malowanie wybranej ozdoby – bombki choinkowej, jajka wielkanocnego lub
szkła witrażowego oraz prezentację filmu o etapach produkcji szklanych ozdób.
10. Przed rozpoczęciem zajęć organizator z osobami prowadzącymi zajęcia ustala szczegóły pracy, tj.
zakres pomocy w malowaniu i sposób nakładania brokatu (czy przez prowadzących czy
samodzielnie przez uczestników).
11. Ozdoby pomalowane podczas zajęć są suszone i pakowane w osobne pudełka lub opakowania
zapewniające ochronę przed stłuczeniem.
12. Płatność za zajęcia następuje gotówką po ich zakończeniu i równa jest iloczynowi liczby
uczestników podanej przy rezerwacji oraz ceny za ozdobę. Osoby, które zgłosiły swój udział, ale nie
uczestniczyły w zajęciach, w ramach płatności otrzymają szklaną, ręcznie dekorowaną bombkę
choinkową o wartości równej cenie ozdoby dekorowanej podczas warsztatów.
13. Fotografowanie lub filmowanie osób prowadzących zajęcia, używanego sprzętu lub odtwarzanego
filmu wymaga zgody osób prowadzących.
14. Zmiany przebiegu zajęć lub innych szczegółów wymagają uzgodnienia z biurem firmy lub osobami
prowadzącymi zajęcia – przed ich rozpoczęciem.
15. W przypadku nieprzygotowania miejsca lub niezgodności z ustalonymi szczegółami osoby
prowadzące mają prawo odmówić przeprowadzenia zajęć.
Organizator jest zobowiązany do zapewnienia:
1. Sali - na prowadzenie zajęć w jednym momencie dla co najmniej 20 osób, znajdującej się w miarę
możliwości na parterze budynku.
2. Stołów - od 1 do 3, najlepiej przykrytych folią dla zabezpieczenia przed zabrudzeniem.
3. Stolika przy gniazdku elektrycznym, o minimalnych wymiarach 0,5m x 1,5m - do ustawienia maszyny
do suszenia ozdób.
4. Odtwarzacza DVD oraz ekranu - do prezentacji filmu o produkcji ozdób.
5. Porządku i dyscypliny w trakcie trwania zajęć.

Potwierdzam zapoznanie się z treścią i akceptację powyższych zasad
..........................................
data i podpis Organizatora

