Regulamin korzystania z pracowni ceramicznej
Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie pracowni ceramicznej
zlokalizowanej przy ulicy Okulickiego 14 A w Szczecinie oraz w Góralicach 51.
Regulamin ma na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo użytkowników pracowni i ich komfort
ich pracy.
Uczestnictwo w warsztatach i kursach jest dobrowolne a uczestnik jednoznacznie akceptuje
regulamin korzystania z pracowni ceramicznej.
1. Używamy narzędzi, przyrządów i materiałów w które wyposażona jest pracownia, zgodnie
z przeznaczeniem i według zasad i instrukcji udzielonych przez instruktora.
2. Wszystkie niezbędne materiały i narzędzia do pracy wydziela instruktor.
3. Samodzielne korzystanie z materiałów i narzędzi znajdujących się w pracowni – bez wiedzy
instruktora - jest zabronione.
4. Szczególną ostrożność należy zachować podczas pracy z ostrymi narzędziami.
5. Korzystanie z urządzeń mechanicznych pracowni jest dozwolone tylko za zgodą i pod nadzorem
instruktora, po zaznajomieniu się z instrukcją ich obsługi.
6. W czasie trwania warsztatów samowolnie, nie opuszczamy swojego stanowiska pracy.
7. Podczas kontaktu z gorącymi przedmiotami zachowujemy szczególną ostrożność.
8. Wszelkie wypadki, niebezpieczeństwa, uszkodzone narzędzia
i sprzęty – należy niezwłocznie zgłaszać osobie prowadzącemu warsztaty.
9. Samowolne uruchamianie pieca do wypału ceramiki jest zabronione.
10. Uczestnicy warsztatów ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie pracowni.
W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie.
11. Szkliwa:
szkliwo jest to związek chemiczny, w związku z tym:
– podczas pracy należy zachować szczególne środki ostrożności,
– nosimy odzież ochronną: fartuch, rękawiczki jednorazowe, maseczkę ochronną,
– nie wąchamy, nie pijemy szkliw,
– nie jemy i nie pijemy, podczas pracy ze szkliwem,
– po zakończeniu szkliwienia jednym kolorem, natychmiast zamykamy pojemnik i dokładnie
myjemy pędzel i szpatułkę.

– dzieci mogą szkliwić jedynie w obecności opiekuna i na jego odpowiedzialność,
– w przypadku kontaktu chemii ze skórą należy natychmiast przemyć to miejsce pod bieżącą wodą.
– w przypadku dostania się szkliwa do oka, należy natychmiast przemyć je wodą i niezwłocznie
udać się do lekarza.
12. Szczególną ostrożność zachowujemy w pomieszczeniu będącym suszarnią – nie należy
dotykać pozostawionych tam wcześniej prac, ponieważ istnieje ryzyko uszkodzenia suszących się
wyrobów.
13. Pracownia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub
jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne będące następstwem niezastosowania się do instrukcji
obsługi poszczególnych urządzeń, nieprzestrzegania zapisów regulaminu w tym zasad BHP
oraz wynikające z indywidualnego stanu zdrowia osób korzystających z Pracowni.
14. Bardzo prosimy o przestrzeganie zasady punktualności – ustalona godzina rozpoczęcia
i zakończenia zajęć jest zobowiązująca. Dotyczy to każdego rodzaju warsztatów – od kursów, po
imprezy okolicznościowe czy spotkania integracyjne.
15. Zawsze pod koniec zajęć sprzątamy swoje stanowisko pracy, prosimy o uwzględnienie tego
czasu przy planowaniu swojej pracy.
16. Wszystkie prace wykonane przez uczestników stanowią ich własność, chyba że pracownia jako
organizator warsztatów ustali odrębne zasady. Prace zostają wypalone w piecu ceramicznym a
następnie są odebrane przez uczestników w terminie nieprzekraczalnym 2 miesięcy od czasu zajęć. Po tym terminie nieodebrane prace przepadają.
17. Prosimy uczestników zajęć o uszanowanie prawa autorskiego i nie kopiowania prac
znajdujących się w pracowni.
18. Korzystanie z oferty pracowni jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie i wykorzystanie
oraz umieszczenie w bazie danych, także w systemach informatycznych danych osobowych w
zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Z 2002r. Nr 101,
poz. 926 z późn. zm.). Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz prawo ich
poprawiania i usunięcia. Dane osobowe uczestnika są użyte tylko w celu realizacji usługi oraz
ewentualnie wystawienia rachunku i nie są przekazywane osobom trzecim.
19. Uczestnictwo w warsztatach jest równoznaczne ze zgodą na publikację zdjęć swoich prac oraz
zdjęć ze swoim wizerunkiem na stronie internetowej www.chomacpiechota.com oraz
www.trzykropka.pl, portalach społecznościach oraz na forach internetowych i prasie,
publikowanych w celach promocyjnych i reklamowych pracowni.
20. Pracownia zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

