Regulamin
1. Stowarzyszenie Amfora w ramach swojej działalności prowadzi klub ceramiczny
zwany dalej Klubem.
2. Do Klubu może przystąpić każda osoba dorosła, która ukończyła kurs ceramiczny
organizowany przez Stowarzyszenie lub została zarekomendowana przez innego
klubowicza.
3. Przystąpienie do Klubu nie wymaga formy pisemnej, a jedynie osoba taka zostaje
wpisana na listę klubowiczów i ma status członka wspierającego Stowarzyszenia
Amfora.
4. Każdy klubowicz może korzystać z pracowni w dniach i godzinach określonych w
aktywnym załączniku po wcześniejszym zapisaniu się.
5. Ktoś kto zwalnia miejsce w danym dniu musi wypisać się z tabelki oraz dodatkowo
zamieścić informację na naszej grupie.
6. W przypadku braku takiej informacji klubowicz wnosi opłatę dodatkową w wysokości
10 zł.
7. Każdy klubowicz dostanie do dyspozycji półkę, na której będzie trzymał swoje prace i
ewentualnie swoje prywatne materiały czy narzędzia.
8. Wszystkie prywatne rzeczy muszą być podpisane w sposób widoczny i trzymane na
półkach. Za rzeczy prywatne pozostawione w pracowni Stowarzyszenie Amfora nie
odpowiada. Klubowicze, pozostawiający swoje rzeczy robią to na własną
odpowiedzialność.
9. Każdy klubowicz może trzymać jedno wiadro z masą lejną. Wiadro należy podpisać na
pokrywce i z boku.
10. Każdy klubowicz zobowiązany jest do wnoszenia comiesięcznych składek, których
wysokość określana będzie na grupie facebookowej.
11. Brak składki w danym miesiącu skutkuje automatyczną rezygnacją z uczestnictwa w
Klubie i nie wymaga pisemnej rezygnacji.
12. Osoba, która zrezygnowała z uczestnictwa w Klubie (brak opłaty w danym miesiącu)
traci prawo do zajmowania półki i musi zabrać swoje rzeczy w miesiącu, w którym
nastąpiła rezygnacja.
13. W przypadku, gdy półka nie zostanie opróżniona, wszystkie znajdujące się na niej
rzeczy przechodzą na rzecz pracowni a klubowicz nie będzie upominał się o zwrot
swoich rzeczy.
14. Każdy klubowicz zobowiązany jest do uczestnictwa w grupie roboczej na
Facebooku: https://www.facebook.com/groups/312323999233253
15. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia klubowicza z konsekwencji jego
nieprzestrzegania.
16. Klubowicz nie może samowolnie przyprowadzać lub zapraszać osób towarzyszących
do pracowni. Fakt ten należy wcześniej zgłosić i ustalić czy jest w tym terminie wolne
miejsce w pracowni.
17. Klubowicz ponosi odpowiedzialność za osobę zaproszoną i musi wnieść za nią opłatę
w wysokości 50 zł.
18. Każdy klubowicz powinien zachować czystość i porządek w swoim miejscu pracy.
19. Narzędzia i inne używane przedmioty należy umyć a następnie odłożyć je na miejsce.
20. Stoły należy przecierać tylko ściereczkami.

21. Zużyte kawałki gliny należy odłożyć do białych pojemników w żółtej sali.
22. Prac biskwitowych i szkliwionych, które uległy uszkodzeniu nie wolno wrzucać do
pojemnika na glinę. Prace te nie nadają się do recyklingu.
23. Prace przechowujemy tylko na swoich półkach. Prace, które się nie mieszczą mogą
być trzymane na półkach wspólnych.
24. Prace należy podpisywać tak aby można było zidentyfikować autora.
25. Prace i rzeczy pozostawione na stołach, podłodze oraz prace bez podpisu stają się
własnością pracowni.
26. Opłaty za wypał należy wnosić przed oddaniem prac do wypału. Informacje o
opłatach za wypał zamieszczane będą na naszej grupie facebookowej.
27. Jeżeli komuś zaginie praca lub zostanie uszkodzona ma prawo odebrania poniesionej
opłaty za wypał.
28. Zaleca się aby robić zdjęcia swoich prac na tle z linijką. Zdecydowanie ułatwia to
identyfikację prac.
29. Zaleca się również aby robić zdjęcia swoich prac na wadze tak aby widoczna była
kwota opłaty.
30. Odpowiedzialność pracowni za nieumyślne zniszczenie pracy ograniczona jest tylko
do kwoty wniesionej opłaty za wypał.
31. Prace wypalane na stojakach czy różnych podkładkach ważone są razem z nimi i
opłatę za wypał wnosi się za cały zestaw, który jest wypalany.
32. Prace wypalone, a które nie zostaną odebrane w ciągu miesiąca stają się własnością
pracowni.
33. Każda osoba przystępująca do Klubu akceptuje niniejszy regulamin.

