
 

 

Regulamin uczestnictwa w warsztatach tworzenia naturalnych kosmetyków 
 

Postanowienia ogólne: 
   

1. Niniejszym określa się warunki i zasady, na jakich realizowane są warsztaty dla mam z tworzenia 
naturalnych kosmetyków, zwane dalej „Warsztatami”. 

2. Organizatorem Warsztatów jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego – jednostka 
organizacyjna Gminy Wrocław z siedzibą przy pl. Dominikańskim 6, 50-159 Wrocław.   

3. Głównym celem Warsztatów jest docenienie kobiet pełniących na co dzień rolę mam, które 
wypełniając swoje obowiązki, często zapominają o czasie przeznaczonym na własne przyjemności i 
rozwój. Warsztaty organizowane są z okazji Dnia Matki w ramach projektu „Miesiąc Rodziny”. 

4. Warsztaty odbywać się będą w czasie rzeczywistym, w formie online poprzez platformę Korbank i 
skierowane są do kobiet pełniących rolę matek, zainteresowanych szeroko pojętym tematem tworzenia 
naturalnych kosmetyków. 

5. Udział w Warsztatach jest bezpłatny. 

6. Wszystkie materiały niezbędne do stworzenia naturalnych kosmetyków dostaną bezpłatnie 
dostarczone pod wskazany przez uczestniczkę adres w terminie 24-25.05.2021r. w godzinach 9:00-
15:00. Istnieje możliwość osobistego odbioru materiałów z siedziby Wrocławskiego Centrum Rozwoju 
Społecznego (pl. Dominikański 6) w dniach 21.05, 24.05, 25.05 w godzinach 8:00-15:00 po 
wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numer 668 010 929. 

7. Dla komfortu uczestniczek oraz prowadzących ilość miejsc jest ograniczona (maksymalnie 20 osób). 

6.  Na Warsztaty obowiązują zapisy poprzez formularz dostępny na stronie: wcrs.wroclaw.pl 

7. W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu z koordynatorką projektu: Marzeną Jurzyk, 
marzena.jurzyk@wcrs.wroclaw.pl 

 

Terminy Warsztatów:   

 Warsztaty odbędą się 26.05.2021r. w godzinach 17:00-18:30. 

 

Przebieg Warsztatów:   

1. Warsztaty prowadzone są w formie online przez Stowarzyszenie Klub Mamuśki. 

2. Warsztaty zaczynają się o godzinie 17.00 i potrwają 90 minut. 

3. W trakcie Warsztatów będzie możliwość zadawania pytań poprzez „czat publiczny” dostępny na 
platformie Korbank. 

4. Odpowiedzi na pytania będą udzielane w trakcie i po zakończeniu Warsztatów. 

5. Uczestniczka zapisująca się na Warsztaty otrzyma link do platformy Korbank. Wystarczy podać 
dowolny nick i zaznaczyć opcję „tylko słucham”. 
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6. Od godziny 16:30 w dniu Warsztatów link będzie aktywny, co daje możliwość wcześniejszego 
sprawdzenia jakości dźwięku. Wszelkie pytania techniczne proszę zgłaszać w miejscu oznaczonym, 
jako „czat publiczny” przed rozpoczęciem wydarzenia. 

7. W trakcie trwania Warsztatów organizator nie będzie reagował na pytania dotyczące problemów 
technicznych. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z platformy Korbank uczestniczki, która będzie 
zakłócała Warsztaty. 
 


