REGULAMIN ZAJĘĆ
GMINNY OŚRODEK KULTURY RUDZINIEC
Z SIEDZIBĄ W PONISZOWICACH
I. Warunki uczestnictwa w zajęciach
1. Podstawowym warunkiem uczestnictwa dziecka na zajęciach jest terminowe
regulowanie opłat za zajęcia zgodnie z cennikiem
II. Opłaty, warunki przyjęć i uczestnictwa w zajęciach
1. Istnieją trzy formy zapłaty za zajęcia: opłata semestralna (zajęcia plastycznorękodzielnicze), opłata za cały miesiąc (zajęcia taneczne, mażoretkowe,
grupowa nauka gry na instrumentach) oraz opłata za zajęcia indywidualne.
2. Opłata semestralna przyjmowana jest wg harmonogramu: I semestr - do 30
października; II semestr – do 30 marca
3. Miesięczne wpłaty przyjmowane są do 10 dnia każdego miesiąca.
4. Opłata za zajęcia indywidualne wnoszona jest w terminie do 10 dnia
miesiąca następującego po zakończeniu miesiąca, w którym uczestnik brał
udział w zajęciach.
5. Wysokość opłat jest stała dla poszczególnych rodzajów zajęć.
- zajęcia plastyczno-rękodzielnicze: 2 opłaty semestralne w wysokości 50zł I semestr, 40 zł - II semestr
- zajęcia taneczne: 10 opłat miesięcznych (od m-ca września do czerwca) w
tym:
grupa SMILE - 30zł / m-c
grupy SWEET I STARS - 45 zł / m-c
- zajęcia mażoretkowe: : 9 opłat miesięcznych (od m-ca października do
czerwca) w wysokości 30 zł / m-c
- zajęcia nauki gry na instrumentach dętych: 9 opłat miesięcznych (od m-ca
października do czerwca) w wysokości 60 zł / m-c
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- grupowe zajęcia nauki gry na keyboardzie i gitarze : 9 opłat miesięcznych
(od m-ca października do czerwca) w wysokości 30 zł / m-c
- indywidualne zajęcia nauki gry na keyboardzie: w wysokości 30 zł /godz.
6. Zwolnione z wnoszenia opłat są osoby uczestniczące w zajęciach wokalnych,
Koło Twórczych Mam, Aktywny Senior oraz Orkiestra Dęta.
7. O tym, czy dodatkowe warsztaty artystyczne realizowane w ramach
projektów są odpłatne decyduje się każdorazowo, w zależności od założonego
kosztorysu realizowanego projektu i kosztów związanych z organizacją
dodatkowych warsztatów.
8. Opłata za uczestnictwo w zajęciach oraz podpisanie oświadczenia (Załącznik
nr 2) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
9. Opłat należy dokonywać przelewem na konto bankowe GOK Rudziniec:
69 8457 0008 2011 0055 9999 0001
W tytule przelewu musi być podane imię i nazwisko uczestnika zajęć,
miesiąc, za który wnoszona jest wpłata oraz rodzaj opłacanych zajęć
10. Instruktorzy nie mają prawa pobierać od uczestników zajęć opłat za udział w
zajęciach / warsztatach.
11. Opłata jest naliczana bez względu na nieplanowaną absencję uczestnika w
ciągu miesiąca. Wyjątek stanowi choroba trwająca miesiąc. W przypadku
choroby akceptowane są oświadczenia pisemne rodzica/opiekuna.
12. W przypadku planowanych nieobecności należy skontaktować się z
Sekretariatem Gminnego Ośrodka Kultury
13. Instruktorzy mają prawo do:
- niewpuszczenia na zajęcia uczestnika zalegającego z opłatą
- skreślenia z listy uczestnika w przypadku braku wpłaty za zajęcia lub
nieregularnego uczęszczania.
14. Uczestnikom sekcji przysługują następujące zniżki:
- o 5 zł mniej od kwoty miesięcznej - dla rodzeństwa uczestniczącego w tych
samych zajęciach
-o 5 zł mniej od kwoty miesięcznej – dla uczestnika co najmniej dwóch zajęć.
2

Dzieci pracowników GOK Rudziniec mają prawo do skorzystania z 50 % ulgi w
opłatach za zajęcia.
15. Zawieszenie pobierania opłat w czasie trwania Roku Kulturalnego następuje
wyłącznie w przypadku pisemnej rezygnacji z zajęć.
16. Dyrektor na podstawie pisemnej prośby, może ustalić indywidualne
zwolnienia z opłat w przypadku trudnej sytuacji materialnej.
17. Rezygnacja z zajęć nie zwalnia uczestnika z obowiązku uregulowania
zaległych opłat. W przypadku nie wniesienia przez uczestnika opłat za zajęcia w
ustalonym terminie GOK Rudziniec wzywa uczestnika zajęć do dobrowolnego
spełnienia świadczenia w terminie 14 dni od upływu terminu zapłaty.
18. Dokumentem potwierdzającym obecność na zajęciach jest prowadzony
przez instruktora Dziennik Zajęć.

III. Miejsce oraz czas zajęć
1. Miejsce i czas trwania zajęć ustalony jest na podstawie grafiku opracowanego
przez Sekretariat GOK
2. GOK Rudziniec zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć o czym
poinformuje (e-mailem, telefonicznie lub osobiście) osoby uczęszczające na
zajęcia.
3. Wszelkie kwestie związane z uczestnictwem w zajęciach organizowanych
przez GOK Rudziniec poza budynkiem tj. w najbliższym otoczeniu, nie
wymagającym transportu (np. plac zabaw, park), wpisane są w charakter zajęć
i nie wymagają dodatkowej zgody rodzica / opiekuna.
4. Zajęcia wyjazdowe, występy, koncerty poza terenem placówki wymagają
dodatkowej zgody rodzica / opiekuna
5. Uczestnicy zajęć przebywają pod opieką instruktora w czasie zgodnym
z harmonogramem zajęć, od momentu rozpoczęcia zajęć do momentu
ich zakończenia, w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach. Uczestnicy
nie mają prawa wyjść poza miejsce prowadzenia zajęć bez wiedzy i zgody
instruktora.
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6. Instruktorzy ani pracownicy GOK nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko,
które skończyło zajęcia. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do odbioru
dziecka zaraz po zakończeniu zajęć.
IV. Pozostałe postanowienia
1. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje bezwzględne przestrzeganie
stosowanych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych oraz BHP.
2. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć zobowiązani są do
stosowania się do poleceń pracowników GOK Rudziniec.
3. Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć, powstałe na
skutek nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz za rzeczy wartościowe,
które mogą zostać zgubione, skradzione lub zniszczone.
4. GOK Rudziniec zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania
danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i
promocyjnych związanych z działalnością GOK Rudziniec. Uczestnicy zajęć
decydując się na uczestnictwo w zajęciach oraz wypełniając stosowne
oświadczenie wyrażają tym samym zgodę na wykorzystywanie ich danych
osobowych, zdjęć i nagrań filmowych z ich udziałem zgodnie z Ustawą o
ochronie danych osobowych z dn. 10 maja 2018r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1000 z
późn. zm.)
5. Opiekun niepełnoletniego uczestnika zajęć powinien wskazać osoby
odbierające dziecko po zajęciach. Oświadczenia te są w posiadaniu instruktora,
który może przekazać dziecko wyłącznie osobie wyznaczonej przez opiekuna.
6. W kwestiach nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, decyzje
podejmuje Dyrektor GOK Rudziniec.
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