
 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH CENTRUM KULTURY W GDOWIE 

W ROKU KULTURALNYM 2018/2019 

§1 
Warunki uczestnictwa 

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach / warsztatach organizowanych przez Centrum Kultur/ w 

Gdowie (zwanym dalej: CK) jest: 

a) zapoznanie się i akceptacja wszystkich punktów regulaminu, 

b) zgłoszenie uczestnika zajęć przez rodzica lub opiekuna prawnego u prowadzącego zajęcia lub 

pracownika CK w Gdowie na formularzu zgłoszeniowym, co jest jednoznaczne z akceptacją 

niniejszego regulaminu, 

c) dokonanie wpłaty za zajęcia zgodnie z obowiązującym cennikiem zajęć do 10 dnia danego 

miesiąca. 

2. Skreślenie z listy uczestników następuje w sytuacji, gdy uczestnik złoży pisemną informację 

(również e- mailowo), lub gdy nie stosuje się do zapisów niniejszego regulaminu. 

3. Sprawy organizacyjne oraz płatności za zajęcia w imieniu małoletnich uczestników dokonują 

rodzice lub opiekunowie prawni. 

 

§2 

Płatność za zajęcia 

4. Wysokość opłat za zajęcia reguluje cennik, który znajduje się na tablicy ogłoszeń w CK w Gdowie 

oraz w obiektach zewnętrznych, w których CK prowadzi swoją działalność. 

5. Opłaty ryczałtowe dokonuje się do 10 dnia każdego miesiąca z góry. 

6. Opłaty jednorazowe dokonuje się przed rozpoczęciem zajęć. 

7. Wniesienie opłaty przez uczestnika zajęć jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

8. Wpłat można dokonywać: 

a) w Dziale Organizacyjnym Centrum Kultury w Gdowie od poniedziałku do piątku w godz. 08.00 

- 15.30. 

b) w Gminnej Hali Sportowej w Gdowie od poniedziałku do piątku w godz. 16.00 - 21.00. 

c) przelewem na konto bankowe Centrum Kultury w Gdowie, nr konta 81 8591 0007 0070 0117 

5939 0002 tytułem proszę wpisać imię i nazwisko dziecka, rodzaj zajęć oraz miesiąc za jaki 

dokonywana jest płatność. 

9. W przypadku choroby uczestnika zajęć trwającej powyżej 14 dni, udokumentowanej 

zaświadczeniem lekarskim możliwy jest zwrot płatności proporcjonalnie do nieobecności 

uczestnika. 

10. W przypadku zaległości w regulowaniu opłat w danym miesiącu uczestnik zostaje zawieszony w 

zajęciach do momentu uregulowania płatności. 



 

 

11. Rodzic może ubiegać o obniżenie lub zwolnienie z opłat z powodu trudnej sytuacji finansowej na 

podstawie zaświadczenia wydanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej na prośbę 

zainteresowanego. Wówczas Dyrektor na podstawie pisemnej prośby może ustalić indywidualne 

zwolnienie z opłat. 

12. Uczestnikom zajęć przysługują następujące zniżki: 

a) 10% w ramach programu „Karta Dużej Rodziny 3+", 

b) 10% dla uczestników co najmniej dwóch sekcji, zniżka dotyczy drugiej i kolejnej sekcji. 

c) 15% dla 1 osoby z rodzeństwa. 

13. Zniżki nie mogą być łączone. 

14. Zniżki, o których mowa w §2 pkt. 12 niniejszego regulaminu będą stosowane pod warunkiem 

dokonywania płatności w terminie. 

15. W przypadku dołączenia do grupy w trakcie trwania zajęć opłata jest naliczana proporcjonalnie. 

16. Zawieszenie opłat w czasie trwanie roku kulturalnego obowiązuje tylko w przypadku pisemnej 

rezygnacji z zajęć. 

17. Rezygnacja z zajęć nie zwalnia uczestnika od obowiązku uregulowania zaległych opłat. 

18. Na prośbę uczestnika zajęć CK w Gdowie może wydać zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach 

oraz fakturę za dokonaną płatność. 

19. Dokumentem potwierdzającym obecność uczestnika na zajęciach jest prowadzony przez 

instruktora dziennik zajęć. 

20. Dokumentem potwierdzającym dokonanie płatności jest paragon fiskalny lub potwierdzenie 

przelewu, na ich podstawie CK w Gdowie uwzględnia reklamacje dot. wpłat. W przypadku braku 

potwierdzenia wpłaty reklamacje nie będą uwzględniane. 

 

 
§3 

Miejsce oraz czas zajęć 

21. Zajęcia odbywają się w wyznaczonych przez Dyrektora miejscach, tj. w siedzibie CK w Gdowie 

oraz w obiektach zewnętrznych, w których CK prowadzi swoją działalność. 

22. Czas zajęć ustalany jest na podstawie grafiku przygotowanego przez 

pracownika CK w Gdowie w porozumieniu z instruktorem prowadzącym 

zajęcia. 

23. Centrum Kultury zastrzega sobie możliwość zmiany sal warsztatowych, zależnie od okoliczności. 

24. Termin rozpoczęcia zajęć w roku 2018/2019: 17 wrzesień 2018 r. 

 
 

 

 
 

 



§4 

Odpracowanie zajęć 

25. Jeżeli z winy instruktora zajęcia zostaną odwołane, istnieje możliwość ich odpracowania w inny 

terminie. Decyzję o odpracowaniu zajęć i ich termin, ustala instruktor po konsultacji z Dyrektorem 

CK. 

26. CK w Gdowie zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym poinformuje (e-mailem, 

telefonicznie lub osobiście) osoby uczęszczające na zajęcia. 

27. Ustala się minimalną liczbę uczestników zajęć grupowych na 8 - 12 osób w zależności od rodzaju 

zajęć. W przypadku obecności na zajęciach mniejszej liczby osób, niż wymagane minimum, 

instruktor - po konsultacji z Dyrektorem może podjąć decyzję o usunięciu zajęć z harmonogramu 

 
 

§5 

 
Zasady korzystania z sal 

28. Uczestnik, który w terminie uiszcza należne opłaty, ma zagwarantowane prawo uczestnictwa oraz 

możliwość korzystania z pomieszczeń i części niezbędnych materiałów. 

29. Zasady korzystania z materiałów udostępnionych przez CK w Gdowie określają prowadzący 

zajęcia instruktorzy. Warunkiem uczestnictwa w niektórych zajęciach jest zapewnienie przez 

uczestnika własnych materiałów i sprzętów w zakresie przedstawionym przez instruktora. 

30. Uczestnik zajęć przebywa w sali zajęć tylko w godzinach przewidzianych na zajęcia pod opieką 

instruktora. 

31. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia sali 

ponosi osoba nieprzestrzegająca zasad ich użytkowania. W przypadku osób nieletnich są to jej 

prawni opiekunowie. 

32. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada instruktor prowadzący zajęcia 

lub pracownik CK w Gdowie 

33. Osoba odpowiedzialna za poniesione szkody, zobowiązana jest do ich pokrycia w terminie i na 

zasadach ustalonych z CK w Gdowie. 

 
§6 

Pozostałe postanowienia 

34. Zapisując się na zajęcia ruchowe (taneczne) uczestnik (rodzic) jest świadomy własnego stanu 

zdrowia (stanu zdrowia dziecka) oraz kondycji fizycznej. Centrum Kultury nie ponosi 

odpowiedzialności za ewentualne kontuzje uczestników zajęć ruchowych (tanecznych), które nie 

zostały odniesione z winy organizatora zajęć- CK. 

35. Rodzic/ opiekun jest zobowiązany przyprowadzić dziecko na zajęcia i odebrać je bezpośrednio po 

zajęciach. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora. 

36. Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie obiektu Centrum Kultury nie ponosi 

odpowiedzialności. 

37. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. W 



zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby będące pod wpływem alkoholu i / lub jakichkolwiek 

środków odurzających. 

38.  Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosowanych przepisów 

przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa, 

39. W przypadku wystąpienia zagrożenia uczestnicy zajęć zobowiązani są do stosowania się do 

poleceń instruktora, pracownika CK w Gdowie. 

40. Zaakceptowanie regulaminu oznacza zgodę na nieodpłatne wielokrotne i bezterminowe 

utrwalanie i rozpowszechnianie przez CK mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka, 

utrwalonego na zdjęciach w trakcie zajęć organizowanych przez CK w celach dokumentacyjnych 

i promocyjnych, a w szczególności na publikowanie zdjęć: na stronach internetowych CK na 

portalu www.facebook.com. w materiałach promocyjnych CK tj. banerach, ulotkach, plakatach 

oraz w folderze. 

Jednocześnie oświadczam, że wykorzystanie tych zdjęć nie skutkuje naruszeniem moich dóbr 

osobistych.  

  

http://www.facebook.com/


 


