
REGULAMIN 

UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH CENTRUM KULTURY W GDOWIE W SEZONIE 2020/2021 

 

§1 

WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH 

1. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja niniejszego Regulaminu, wypełnienie 

Karty Uczestnictwa, dokonanie opłaty za zajęcia oraz uregulowanie ewentualnych zaległości względem CK z 

poprzedniego sezonu. 

2. Zapisy na zajęcia odbywają się w placówkach CK w Gdowie, w godzinach pracy placówki. A także poprzez 

stronę internetową CK: www.ck.gdow.pl. 

3. Uczestnicy przyjmowani są według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania wolnych miejsc. 

4. Umowa na podstawie niniejszego Regulaminu zostaje zawarta na sezon 2020/2021, którego koniec przypada 

na dzień 30 czerwca 2021 r. 

5. Osoby przyjęte do danej grupy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich prawni opiekunowie, mają 

obowiązek wypełnienia Karty Uczestnictwa, przed przystąpieniem do pierwszych zajęć. 

6. Zmniejszenie ilości uczestników zajęć w ciągu roku poniżej niezbędnego minimum (ustalonego oddzielnie 

dla każdej grupy) może skutkować likwidacją grupy zajęciowej lub podniesieniem opłaty za zajęcia. W 

przypadku likwidacji grupy uczestnikowi zostanie zwrócona uiszczona opłata w wysokości proporcjonalnej 

do ilości niezrealizowanych zajęć. W przypadku podniesienia opłaty za zajęcia, uczestnik może zrezygnować 

z dalszego uczestnictwa w zajęciach –w takiej sytuacji uczestnikowi również zostanie zwrócona uiszczona 

opłata w wysokości proporcjonalnej do ilości niezrealizowanych zajęć. 

7. Miejsce i czas trwania zajęć ustalane są na podstawie grafiku, przygotowanego przez CK. 

§2 

PŁATNOŚĆ ZA ZAJĘCIA 

1. Wysokość opłat za zajęcia określa Cennik Zajęć na sezon 2020/2021. Cennik dostępny jest na stronie 

www.ck.gdow.pl oraz w placówce. 

2. Opłatę można uiścić: 

a. gotówką – w dziale księgowości w Centrum Kultury w Gdowie od poniedziałku w godzinach: 8.00- 15.30,  

b. 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. 

3. Istnieje jedna forma zapłaty za zajęcia: z góry za cały miesiąc.  

4. Opłaty za cały miesiąc zajęć należy dokonać DO 10 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA.  

5. W przypadku rozpoczęcia zajęć  w  trakcie  miesiąca,  opłata  jest  liczona proporcjonalnie  do  ilości  zajęć,  

jakie  pozostały  do  końca miesiąca. 

6. W przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach, które odbyły się w okresie obowiązywania umowy, 

opłaty wniesione za te zajęcia nie podlegają zwrotowi. 

7. Warunkiem przystąpienia do pierwszych zajęć jest dokonanie opłaty za miesiąc, w którym przystąpienie 

następuje oraz wypełnienie Karty Uczestnictwa. 

8. Uczestnik może zrezygnować z zajęć  z  zachowaniem  1-miesiecznego  okresu  wypowiedzenia,  ze  skutkiem  

na  koniec  miesiąca kalendarzowego. Rezygnację należy zgłosić na piśmie w placówce CK w Gdowie lub 

mailowo na adres: sekretariat@ck.gdow.pl.  

9. Istnieje możliwość zawieszenia zajęć na okres maksymalnie 1 miesiąca. Zawieszenie musi nastąpić co 

najmniej w dniu poprzedzającym zawieszone zajęcia. Zawieszenie należy złożyć na piśmie w placówce CK w 

Gdowie lub mailowo na adres: sekretariat@ck.gdow.pl.  

10. Zawieszenie zajęć nie powoduje skreślenia z listy i utraty miejsca w grupie.  

11. Instruktorzy mają prawo: 

a. nie wpuścić na zajęcia oraz skreślić z listy uczestnika, który mimo trzykrotnego upomnienia wciąż zalega z 

opłatą. W takim przypadku CK w Gdowie nie ponosi odpowiedzialności za niedopuszczonego do zajęć 

uczestnika, 
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b. usunąć z zajęć uczestnika, którego zachowanie jest naganne, odbiega od ogólnie przyjętych norm, utrudnia 

prowadzenie zajęć i rażąco narusza regulamin zajęć, 

12. Dni, w których zajęcia nie odbywają się: 

a. dni ustawowo wolne od pracy, 

b. ferie zimowe (15 –28.02.2021 r.),  

c. przerwy świąteczne (24.12-2020 r.– 06.01.2020 r., 01.04.2020 r. - 05.04.2020 r.) 

d. inne dni wskazane przez Dyrektora CK. 

§ 3 

ODWOŁYWANIE I ODPRACOWYWANIE ZAJĘĆ 

1. CK w Gdowie zobowiązuje się do  prowadzenia  zajęć  zgodnie  z  grafikiem.  W przypadku choroby  instruktora  

bądź  innej  losowej  przyczyny uniemożliwiającej  odbycie  się  zajęć,  CK  zapewnia  zastępstwo.  W przypadku 

braku zastępstwa CK zastrzega sobie prawo  do odwołania  zajęć  i  daje  możliwość  odrobienia ich  w  innym   

terminie.  W innym przypadku uczestnikowi przysługuje zwrot pieniędzy za niezrealizowane zajęcia lub 

pomniejszenie opłaty  w  kolejnym  miesiącu. Zwrot  opłaty  za niezrealizowane zajęcia możliwy jest jedynie 

na pisemny wniosek uczestnika zajęć lub jego prawnego opiekuna na podstawie paragonu fiskalnego (gdy 

opłaty dokonano gotówką) lub na podstawie potwierdzenia przelewu.  

2. O ewentualnym odwołaniu zajęć uczestnik lub jego prawny opiekun, zostanie poinformowany telefonicznie, 

bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli wyraził zgodę na wykorzystanie danych dotyczących jego 

numeru lub poczty elektronicznej w tym celu. 

3. CK  zastrzega  sobie  prawo  do  odwołania  zajęć  w  przypadku  zaistnienia  wyjątkowych  okoliczności,  tj.  

tzw.  siły wyższej –w szczególności: klęski  żywiołowe,  żałoba  narodowa,  pożar,  powódź,  wprowadzenie  

przez  właściwe  władze  zakazów  związanych  z wirusem COVID-19, które uniemożliwiają prowadzenie zajęć.  

§5 

PROCEDURA COVID-19 

1. Zajęcia będą  organizowane  i  prowadzone  zgodnie  z aktualnymi  przepisami  związanymi  ze  stanem  

epidemii  (COVID-19)  oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. 

2. Uczestnicy  zajęć  zobowiązani  są  stosować  się  do  wszystkich  procedur  wprowadzonych  w    Centrum  

Kultury w Gdowie,  związanych  z wirusem COVID-19, stanem epidemii bądź zagrożenia epidemicznego.  

§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Z pracowni oraz sal zajęciowych  CK wolno  korzystać  wyłącznie  w  obecności  instruktora  lub 

upoważnionego  pracownika  CK. Korzystanie ze sprzętu, znajdującego się w pomieszczeniach bez zgody 

instruktora lub innego pracownika jest zabronione. 

2. Uczestnicy zajęć zobowiązani są dbać o ład i porządek w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia 

oraz w przestrzeni do nich przylegającej. 

3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu, poszanowania mienia CK, 

przestrzegania zasad bezpieczeństwa na zajęciach i kulturalnego zachowania. 

4. Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone na mieniu CK. W przypadku osób 

nieletnich odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie. 

5. Instruktor ponosi odpowiedzialność za nieletniego uczestnika tylko w trakcie trwania zajęć. 

6. Decyzje w sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie podejmuje Dyrektor CK. 


