
REGULAMIN ZAJĘĆ MAGICZNY DYWAN ONLINE  
DLA RODZIN Z DZIEĆMI ORGANIZOWANYCH PRZEZ  

POZNAŃSKIE CENTRUM DZIEDZICTWA 

 

1. Organizatorem zajęć dla rodzin jest Poznańskie Centrum Dziedzictwa – instytucja miasta 
Poznania. 

2. Zajęcia odbywają się wg harmonogramu opublikowanego na stronie www.bramapoznania.pl 
3. Udział w zajęciach jest bezpłatny. 
4. W zajęciach mogą wziąć udział rodziny z dziećmi w wieku 3-5 lat. 
5. Uczestnictwo opiekunów w zajęciach jest obowiązkowe. 
6. Na zajęcia przyjmujemy maksymalnie 10 rodzin. 
7. Warunkiem udziału w zajęciach jest przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza 

zgłoszeniowego na adres edukacja@pcd.poznan.pl. O udziale w zajęciach decyduje kolejność 
zgłoszeń oraz potwierdzenie udziału przez Organizatora. 

8. Potwierdzenie rezerwacji terminu zostanie przesłane przez Poznańskie Centrum Dziedzictwa 
drogą elektroniczną na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mailowy. 

9. Zajęcia odbywają się online na za pośrednictwem platformy ZOOM. Link do zajęć zostanie 
przesłany Uczestniczkom i Uczestnikom na dzień przed terminem warsztatu. 

10. Do udziału w zajęciach niezbędny jest następujący sprzęt: komputer z kamerą, głośnikiem  
i mikrofonem (np. laptop) oraz dostępem do Internetu. Organizator nie zapewnia Uczestnikom 
/ Uczestniczkom sprzętu do udziału w zajęciach. 

11. W trakcie zajęć wykonywana jest praca plastyczna. Organizator podaje na stronie 
www.bramapoznania.pl informację, jakie materiały są potrzebne do zajęć. Uczestnicy  
i Uczestniczki sami odpowiadają za przygotowanie przed zajęciami odpowiednich materiałów. 
Organizator nie zapewnia Uczestnikom / Uczestniczkom materiałów do pracy plastycznej. 

12. W trakcie zajęć, Edukator(ka) oraz Uczestnicy/Uczestniczki mają włączone kamery. 
13. Uczestnicy/Uczestniczki zajęć zobowiązani/e są do stosowania się do zaleceń osoby 

prowadzącej zajęcia wyznaczonej przez Poznańskie Centrum Dziedzictwa, a także do 
zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa.  

14. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z udzieleniem zgody na fotografowanie lub 
dokonywanie innego rodzaju zapisu przebiegu zajęć oraz wizerunku ich uczestników dla celów 
publikacji na stronach internetowych, portalach społecznościowych, w publikacjach 
drukowanych i elektronicznych, materiałach promocyjnych Organizatora – Poznańskiego 
Centrum Dziedzictwa. 

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian wprowadzanych w niniejszym Regulaminie, o 
których poinformuje poprzez stronę www.bramapoznania.pl  

 

                

http://www.bramapoznania.pl/

