
 
WARSZTATY Z PODSTAW SAMOOBRONY 

18 LISTOPADA 2018 r. 

 
REGULAMIN  

 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 
1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w „Warsztatach z Podstaw Samoobrony”. 
2. Organizatorem warsztatów jest Rzeszowski Dom Kultury filia Zalesie. 
3. Warsztaty odbędą się 18 listopada 2018 r. w Rzeszowskim Domu Kultury filia Zalesie                    

przy  ul. Wieniawskiego 84 w Rzeszowie: 
 - w godz. 10:00 - 12:00 dla kobiet, 
 - w godz. 12:00 - 14:00 dla seniorów. 

 
II. CEL WARSZTATÓW: 

1. Zwiększenie pewności siebie, poczucia bezpieczeństwa, asertywności, nauka radzenia sobie                         
ze stresem, nauka prawidłowej oceny potencjalnej sytuacji zagrożenia. 

2. Nauka i doskonalenie technik samoobrony, wyzwolenie i wzmocnienie naturalnych odruchów, 
sposobów obezwładniania, skutecznego działania w sytuacjach ekstremalnych. 

3. Odblokowanie swoich naturalnych reakcji obronnych. 
4. Poznanie sposobów unikania niebezpieczeństwa. 
5. Podnoszenie ogólnej sprawności i wydolności organizmu. 
6. Aktywne spędzenie wolnego czasu. 

 
III. WARUNKI UCZESTNICTWA W WARSZTATCH: 

1. Warsztaty skierowane są do kobiet i seniorów. 
2. Koszt warsztatów dla kobiet 10 zł od osoby.   
3. Koszt warsztatów dla seniorów 5 zł od osoby.  
4. Zapisy rozpoczynają się 5 listopada i będą trwać do 17 listopada 2018 roku.  
5. Liczba miejsc ograniczona! O uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.   
6. Zapisy będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:00 do 19:00,                      

pod numerem  telefonu: 17 748 39 60.  
7. Po dokonaniu zapisu telefonicznego należy złożyć wypełnioną czytelnie i podpisaną kartę 

zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz uiścić opłatę za uczestnictwo w warsztatach                
w biurze Rzeszowskiego Domu Kultury filia Zalesie przy ul. Wieniawskiego 84 w Rzeszowie. 

8. Karta zgłoszenia wraz z klauzulą dostępne są na stronie rdk.rzeszow.pl lub w Rzeszowskim                
Domu Kultury filia Zalesie.  

 
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na terenie obiektu. 
2. Sprawy nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator. 
3. Szczegółowe informacje: tel. 17 748 39 60 w godzinach od 13:00 do 19:00. 
4. Uczestnik biorąc udział w Kursie wyraża zgodę na nieodwołalne i nieodpłatne prawa 

wielokrotnego wykorzystywania zdjęć ze swoim wizerunkiem. Zgoda obejmuje 
wykorzystanie, utrwalenie i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego 
medium, wyłącznie w celu informacji i promocji "Warsztatów z Podstaw Samoobrony". 

 


