
 Załącznik do Zarządzenia Nr 7 
Dyrektora Domu Kultury w Przecławiu 

 

Regulamin uczestnictwa w zajęciach stałych w Domu Kultury w Przecławiu 

§1 

1) Dom Kultury w Przecławiu, zwany dalej DK w ramach statutowej działalności organizuje 

zajęcia muzyczne, artystyczne i rekreacyjne kierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. 

2) Informacja o prowadzonych zajęciach dostępna jest na stronie internetowej DK,  

w drukowanych materiałach promocyjnych oraz w siedzibie Domu Kultury w Przecławiu. 

§2 

1) Zapisy na zajęcia odbywają się w okresie września każdego roku, bezpośrednio  

u instruktorów prowadzących zajęcia lub poprzez wyznaczonego pracownika DK. Kwalifikacji 

do grupy artystycznej lub zajęcia indywidualne dokonuje instruktor. Za zgodą Dyrektora  

po konsultacji z instruktorem, zapisu na zajęcia można dokonać w trakcie roku szkolnego.  

1 uczestnik może skorzystać max. z 2 form zajęć edukacyjnych w DK. W przypadku wolnych 

miejsc w danej formie zajęć  może się zapisać na więcej niż 2 formy zajęć.  

2) Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez DK jest: 

 Zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz Regulamin funkcjonowania obiektu 

Domu Kultury w Przecławiu w czasie trwania epidemii.  

 Wypełnienie stosownego formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1). W przypadku 

osób niepełnoletnich zgłoszenie musi być podpisane przez rodzica/ opiekuna 

prawnego. 

 Uiszczenie opłaty za uczestnictwo w zajęciach określonej w zarządzeniu nr 11/2020 

Dyrektora Domu Kultury w Przecławiu z dnia 1 października 2021 roku. 

 Nieobecność uczestnika na zajęciach nie zwalnia z obowiązku opłaty. 

3) Opłaty wnoszone zależnie od rodzaju zajęć: 

 Indywidualne zajęcia edukacyjne, grupowe zajęcia wokalne i nauka gry  

na instrumentach do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu,  

w którym realizowane były zajęcia. 

4) Dopuszczalne formy płatności: 

 Przelew – konto bankowe Domu Kultury nr. 53 9184 0004 2001 0009 8964 0001  

(w tytule przelewu Imię i nazwisko uczestnika zajęć, rodzaj opłacanych zajęć), 

 Gotówka – płatne w kasie sala nr 33 I piętro od poniedziałku do piątku w godzinach: 

Poniedziałki   900 – 1530,   

wtorki    900 – 1530,  

środy   1100 – 1800, 

czwartki  900 – 1530,  

piątki   900 – 1530 

 Zaległość w płatnościach za zajęcia powyżej 2 miesięcy skutkuje skreśleniem z listy 

uczestników zajęć.   



§3 

1) Zajęcia odbywają się wyłącznie w wyznaczonym miejscu, w godzinach pracy Domu Kultury  

w Przecławiu lub w godzinach pracy Świetlic. 

2) Czas i harmonogram zajęć ustalony jest na podstawie grafiku przygotowanego przez 

instruktora prowadzącego zajęcia zatwierdzonego przez Dyrektora DK. 

3) DK zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym poinformuje uczestników 

rodziców/opiekunów. 

4) Odwołanie, przeniesienie lub odpracowanie zajęć z przyczyn zależnych od DK może nastąpić 

po wcześniejszym powiadomieniu uczestników lub rodziców/opiekunów. DK zastrzega sobie 

prawo do odwołania zajęć do dnia ich rozpoczęcia włącznie lub przerwania zajęć w przypadku 

działania siły wyższej, okoliczności, których nie można było przewidzieć. 

5) Uczestnicy znajdują się pod opieką instruktorów tylko i wyłącznie w godzinach 

zaplanowanych zajęć oraz występów artystycznych.  

6) Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać Sali, w której odbywają się zajęcia bez wiedzy i zgody 

instruktora prowadzącego. 

7) Uczestników zajęć obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia bez zgody instruktora elementów 

wyposażenia Sali poza budek DK. 

8) Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego   użytkowania wyposażenia 

obiektu DK ponosi osoba nie przestrzegająca zasad jej użytkowania – w przypadku osób 

niepełnoletnich są to prawni opiekunowie. 

9) Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę w Sali dydaktycznej odpowiada 

instruktor prowadzący zajęcia. 

10) Uczestnicy zajęć podzieleni są przez Instruktora prowadzącego na grupy odpowiednio 

liczebne, dostosowane do wieku i poziomu zaawansowania uczestników.  

11) W razie nieobecności w planowanych zajęciach, wynikającej z powodu choroby bądź innych 

czynników, uczestnik/rodzic/opiekun zobowiązany jest wcześniej powiadomić instruktora  

o tym fakcie. 

12) DK nie jest zobowiązany do pilnowania i przechowywania rzeczy pozostawionych  

w korytarzach, w salach, w garderobie i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy 

pozostawione w tych pomieszczeniach. 

13) W okresie jesienno- zimowych uczestnik zajęć zobowiązany jest do zmiany obuwia w szatni 

DK.  

14) Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów 

przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa. 

15) W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, uczestnicy zajęć obowiązani są do stosowania  

się do poleceń instruktora bądź innego pracownika Domu Kultury.    

16) Uczestnik zajęć zobowiązany jest uczęszczać na zajęcia i wydarzenia kulturalne organizowane 

przez DK. W przypadku powtarzających się nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach 

bądź wydarzeniach uczestnik zajęć na wniosek prowadzącego instruktora może zostać 

skreślony z listy uczestników.  

17) W przypadku dużej ilości wykreśleń lub z innych zgłoszonych przez instruktora powodów 

może zostać ogłoszony dodatkowy termin zapisów do danej grupy.  

18) W uzasadnionych przypadkach rodzicom/ opiekunom prawnym uczestnika zajęć przysługuje 

odwołanie od niniejszego regulaminu do Dyrektora DK.  

19) W przypadku zajęć fitness i gimnastyka korekcyjna DK nie ponosi odpowiedzialności  

za kontuzje i urazy powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z urządzeń oraz 

nieprzestrzegania regulaminu i zasad bezpieczeństwa. 

 



§4 

Dom Kultury zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, 

zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością DK. 

Uczestnicy zajęć i imprez organizowanych przez DK wyrażają tym samym zgodę  

na wykorzystywanie ich danych podanych do wiadomości DK oraz zdjęć i nagrań filmowych z ich 

udziałem zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r.,  

Nr 133, poz. 926 z późn. zm.) oraz ogólnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

§5 

1) Do obowiązków członka każdego zespołu oraz uczestnika zajęć należy w szczególności: 

 wykonywanie poleceń instruktora, 

 systematyczne oraz punktualne uczestniczenie w próbach, występach i zajęciach 

dodatkowych, 

 dbałość o kostiumy, umundurowanie, instrumenty oraz inne mienie DK, 

 stosowanie zasad kultury osobistej w kontaktach z instruktorem, uczestnikiem zajęć 

 i pracownikom DK, 

 zachowanie postawy zapewniającej godne reprezentowanie DK. 

§6 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 roku. 

 


