Reglementări interne
Pentru a ne asigura că atelierele vor decurge bine este esențial să respectați următoarele
reguli:

Ritmul zilnic
Începutul zilei de studiu sau lucru trebuie respectat. Pentru a avea un bun mers al
cursurilor/atelierelor și a ne încadra în programa stabilită rugăm pe toți participanții să fie
pregătiți în timp util astfel încât să se respecte orele de începere.

Respect pentru locație
Pentru a asigura frumusețea și liniștea locului vă rugăm să evitați orice formă de poluare
materială (gunoaie, mucuri de țigară ș.a.) sau fonică (strigăte, folosirea excesivă a
telefoanelor, muzică după ora 10 seara ș.a.). Nu faceți gălăgie în zona de camping și în
dormitoare deoarece sunt persoane care se odihnesc și pe parcursul zilei. Nu folosiți
snooze-ul de la alarmă.
Fumatul este interzis în clădiri, în jurul materialelor inflamabile precum fânul sau paiele, și
lângă persoane care mănâncă. Dacă fumați asigurați-vă că nu deranjați vreun
nefumător/nefumătoare. Dacă sunteți nefumător/nefumătoare vă rugăm să comunicați
celor care fumează dacă fumul acestora vă deranjează.

Comportament
Organizatorii își rezervă dreptul de a exclude participanți în caz de probleme serioase care
deranjează bunul mers al atelierelor/cursurilor. Costurile evenimentului vor fi rambursate
în proporție directă cu zilele evenimentului rămase, fără compensări adiționale.
Abuzul de alcool și folosirea de narcotice nu este tolerată.
Toți participanții trebuie să fie toleranți și atenți unii față de ceilalți.

Cărți, jocuri și instrumente muzicale
Ermitaj deține o mulțime de cărți, câteva jocuri și instrumente muzicale. Vă rugăm să
cereți permisiunea pentru utilizarea acestora. Aveți grijă de acestea (nu îndoiți pagini din
cărți ș.a.). Stați în vecinătatea locului de unde le-ați luat și întotdeauna să le returnați
imediat după ce nu le mai folosiți.

Mesele și servirea
Accesul la bucătărie este permis doar bucătarilor.
Participanții pot fi rugați să ajute la anumite sarcini precum: punerea mesei, spălarea
vaselor ș.a.
Încercați să nu faceți risipă de alimente.
Vă mulțumim pentru înțelegere.

Condiții speciale datorate situației off-grid de
la Ermitaj
Deoarece Ermitaj este un loc care nu este conectat la rețele vă rugăm următoarele:
•

Să lăsați acasă orice aparatură care consumă multă electricitate ( precum
uscătorul de păr)

•

Să nu faceți risipă de electricitate (stingeți luminiile, scoateți aparaturile din priză
dacă nu sunt folosite)

•

Să folosiți apa cu atenție, limitând consumul acesteia (fără risipă, dușuri scurte
ș.a.)

•

Să folosiți produse de igienă (săpun, șampon ș.a.) biodegradabile

Organizatorul își asumă dreptul de a restricționa câteodată utilizarea apei și a electricității,
în caz că se ajunge aproape de lipsa acestor resurse.
NB: la Ermitaj funcționează rețeaua de telefonie Telekom și în anumite locuri este un
semnal slab din rețeaua Orange. Semnalul 4G nu este constant, dar sunt anumite locuri
fixe unde este acces.

Siguranță
Fiecare participant acceptă să respecte propria siguranță, precum și siguranța celorlați și
să aplice instrucțiunile de siguranță.
Ermitaj deține materiale, animale și echipament profesional. Unele zone nu sunt sigure. În
consecință trebuie respectate următoarele reguli:

•

Purtați-vă frumos cu animalele, fiți blânzi cu acestea.

•

Aveți grijă la locurile în care este apă.
Nu faceți foc lângă clădiri, fân, paie, lemn.

•

Când folosiți uneltele necesare atelierului vă rugăm să fiți atenți cu acestea și să
respectaț instrucțiunile oferite de instructori sau organizatori.

•

Nu folosiți unelte fără acordul instructorului sau a organizatorilor.

Hărți cu explicarea pericolelor vă vor fi acordate la începutul atelierului.

Animale de companie
Este preferabil să veniți fără animale de companie. Dacă totuși doriți să veniți cu un animal
de companie vă rugăm să ne cereți acordul în prealabil. Participanții care vor fi însoțiți de
acestea se fac complet responsabili pentru orice posibilă daună, fie aceasta materială sau
fizică. Dacă animalul de companie deranjează în mod serios desfășurarea evenimentului și
nu se găsește vreo soluție pentru această situație, organizatorii își rezervă dreptul de a
exclude acel participant. Costurile evenimentului vor fi rambursate în proporție directă cu
zilele evenimentului rămase, fără compensări adiționale.

Asigurare și responsabilitate
Minorii sunt responsabilitatea completă al tutorelui legal. Ermitaj declină orice
responsabilitate legată de aceștia.
Fiecare participant este invitat să-și facă asigurarea de accidente de persoane.
Participanții își asumă responsabilitatea de a avea grijă de ei și de cei din jur într-un mod
atent. Participanții sunt unicii responsabili pentru decizia de a participa la eveniment și de
a veni la Ermitaj.

Sănătate
Evenimentul este propice pentru orice persoană sănătoasă. Fiecare participant trebuie să
judece singur dacă este într-o stare adecvată pentru a participa la eveniment. Vă rugăm să
ne anunțați dacă aveți alergii sau vreo problemă medicală

Foto-Video
Pe parcursul evenimentelor se vor face poze și filmări având ca scop diferite publicații
(raportul anual, newsletter ș.a.). Dacă vreun participant nu dorește să apară în aceste
publicații are dreptul de a notifica organizatorii.

Conținut
Atelierul/Seminarul anunțat se poate modifica pentru a fi adaptat nivelului de experiență al
participanților sau din cauza vremii.

