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Regulamin zajęć 2022/2023 

 

REGULAMIN ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM KULTURY  

W KLUCZBORKU 

Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki uczestników zajęć 

I. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH 

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez CKK jest: 

a) zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz dokonanie zgłoszenia uczestnika zajęć,  

w przypadku uczestników nieletnich zgłoszenia dokonuje opiekun prawny na stosownym formularzu 

zgłoszeniowym (Karta Zgłoszenia - Oświadczenie) co jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu, 

b) uiszczenie opłaty regulowanej TARYFIKATOREM OPŁAT, 

c) uregulowanie ewentualnych zaległości z roku poprzedniego. 

2.  Rezygnacja lub skreślenie z listy uczestników zajęć następuje w sytuacji, gdy uczestnik złoży pisemną 

rezygnację na odpowiednim formularzu lub gdy nie stosuje się do zapisów niniejszego regulaminu. 

Dopuszczalne jest złożenie rezygnacji w formie e-mail wysłanej na adres: sekretariat@ck.kluczbork.pl 

jednak jest ona ważna tylko w przypadku potwierdzenia mailowego przez pracownika Centrum Kultury 

w Kluczborku otrzymania informacji o złożonej rezygnacji. Formularz rezygnacji dostępny jest  

w sekretariacie. 

3. Pierwszeństwo uczestniczenia w zajęciach mają osoby kontynuujące edukację z roku ubiegłego oraz 

osoby z terenu gminy Kluczbork. Nowi uczestnicy przyjmowani są według kolejności zgłoszeń do 

wyczerpania wolnych miejsc. Osoby dla których zabraknie wolnych miejsc przyjmowani są na listę 

rezerwową. 

4. Poprzez zgłoszenie do zajęć organizowanych przez CKK rodzic/opiekun prawny oświadcza, że  

u uczestnika niepełnoletniego nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i wychowawczych, które mogą 

utrudnić lub uniemożliwić jego udział w zajęciach. 

5. We wszelkich sprawach formalnych nieletnich uczestników reprezentują ich opiekunowie prawni. 

II. PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA 

1. Wysokość ewentualnych opłat za uczestnictwo w zajęciach reguluje Taryfikator wprowadzony 

Zarządzeniem Dyrektora. Informacje o opłatach za zajęcia znajdują się na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Centrum Kultury w Kluczborku 

2. Opłaty za zajęcia płatne wnoszone są z góry do 10-go dnia każdego miesiąca. 

3. Wpłaty można uiszczać bezpośrednio u księgowej CKK gotówką (istnieje możliwość płatności kartą 

lub blikiem) lub przelewem na konto: Bank PEKAO S.A. I oddział w Kluczborku nr 56 1240 1662 1111 

0000 2663 5925; Centrum Kultury w Kluczborku  z dopiskiem (Imię i Nazwisko dziecka, rodzaj zajęć). 

4. Miesięczna opłata za zajęcia płatne odpowiada liczbie zajęć w miesiącu jaka może się odbyć przy 

uwzględnieniu dni wolnych od pracy. Opłaty za zajęcia nie nalicza się w przypadku zgłoszonej absencji 

uczestnika jednakże nie później niż na 24 h przed planowaną nieobecnością. 

Podobnie opłaty nie nalicza się w przypadku nieobecności instruktora. Nadpłaty regulowane są przy 

kolejnej wpłacie za zajęcia. 

5. Za zajęcia indywidualne i grupowe zawansowane opłata wnoszona jest w formie miesięcznego 

czesnego. 
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6. Obecność uczestników zajęć kontrolowana jest przez instruktorów prowadzących zajęcia, podczas 

każdego spotkania i odnotowywana jest w dzienniku zajęć. 

7. W przypadku jednomiesięcznych zaległości w opłatach, uczestnik zostaje automatycznie zawieszony 

do czasu uregulowania zaległości, przy czym opłata naliczana jest nadal, aż do momentu złożenia 

pisemnej rezygnacji. 

8. W sytuacjach spornych informacji o płatnościach za zajęcia udziela Dyrektor. 

9. Dyrektor CKK może w uzasadnionych przypadkach ustalić indywidualne zwolnienie  

z odpłatności za zajęcia na pisemną prośbę rodzica bądź opiekuna związaną z trudną sytuacją 

materialną. 

III. KWESTIE ORGANIZACYJNE 

1. Program zajęć oraz czas ich trwania ustalany jest z Dyrektorem przy współpracy z sekretariatem na 

podstawie przygotowanego grafiku. 

2. Uczestnicy wybranych form zajęć podzieleni są przez instruktora prowadzącego na grupy odpowiednio 

liczebne, dostosowane do wieku uczestników i poziomu zaawansowania. 

3. Instruktor prowadzący zajęcia może w uzasadnionych przypadkach (np. przeszkadzanie  

w zajęciach) wyprosić uczestnika zajęć z pomieszczenia w którym odbywają się zajęcia. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym poinformuje uczestników zajęć 

lub ich opiekunów. 

5. Odwołanie, przeniesienie lub odpracowanie zajęć może nastąpić po wcześniejszym powiadomieniu 

uczestników zajęć lub ich opiekunów poprzez informację telefoniczną, pisemną umieszczoną na 

drzwiach wejściowych obiektu oraz informację na stronie internetowej i Facebook’u  Centrum Kultury 

w Kluczborku. 

6. Dyrektor zastrzega sobie prawo do zawieszenia zajęć. 

7. W okresie ferii zimowych, przerw świątecznych, wyznaczonych przez Dyrektora dni wolnych oraz 

przerwy wakacyjnej zajęcia nie odbywają się. 

8. CKK zapewnia uczestnikom salę do zajęć, szatnię, dostęp do sanitariatów. 

9. CKK zapewnia materiały niezbędne do realizacji działań częściowo za odpłatnością.  

10. W miarę możliwości udostępnia stroje, rekwizyty, itp. (z posiadanych zasobów).  

11. Promuje działalność sekcji poprzez pokazy, występy, konkursy, przeglądy, informacje  

w mediach, stronach www, portalach społecznościowych itp.  

12. Typuje i zgłasza grupy na konkursy i przeglądy.  

IV. BEZPIECZEŃSTWO 

1. Każdy uczestnik oraz jego rodzic/opiekun na pierwszych zajęciach organizacyjno-informacyjnych 

zostaje poinformowany przez instruktora o organizacji zajęć oraz o prawach i obowiązkach uczestnika 

zajęć. 

2. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora prowadzącego. Rodzic/opiekun jest 

zobowiązany do przyprowadzenia oraz odebrania uczestnika zajęć bezpośrednio po ich 

zakończeniu. CKK nie bierze odpowiedzialności za uczestnika zajęć po skończonych zajęciach,  

a w szczególności za powrót osoby niepełnoletniej do domu. Instruktor nie ponosi odpowiedzialności 

za uczestnika niedopuszczonego do zajęć z powodu zawieszenia go do czasu uregulowania zaległości. 

3. Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia bez wiedzy  

i zgody instruktora prowadzącego. 

4. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody instruktora wyposażenia pracowni lub sali 

poza budynek w którym odbywają się zajęcia. 
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5. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni lub 

sali ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania – w przypadku osób nieletnich są to ich 

prawni opiekunowie. 

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

dyżurujący pracownik CKK. 

7. CKK nie zobowiązuje się do pilnowania i przechowywania rzeczy pozostawionych na korytarzach,  

w salach, w szatni i nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w tych pomieszczeniach. 

8. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób, przepisów 

przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa. 

9. CKK nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników 

zajęć powstałe na skutek nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa. 

10. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć zobowiązani są do stosowania się do poleceń 

pracownika Centrum Kultury. 

V. PRAWA UCZESTNIKA ZAJĘĆ  

Uczestnik ma prawo: 

1. Brać udział w zajęciach zgodnie z harmonogramem zajęć.  

2. Brać udział w  imprezach organizowanych przesz instytucję. 

3. Brać udział w koncertach, pokazach, konkursach i przeglądach.  

 

VI. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA ZAJĘĆ  

Uczestnik ma obowiązek: 

1. Przestrzegać wszystkich punktów niniejszego  regulaminu oraz regulaminu poszczególnych pracowni.  

2. Nie spóźniać się na zajęcia.  

3. Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach, wykonywać polecenia instruktora.  

4. Przestrzegać zasada bezpieczeństwa. 

5. Przestrzegać obowiązujących norm koleżeńskich i zasad dobrego wychowania 

6. Dbać o porządek oraz poszanowanie mienia. 

7. Dbać o dobry stan wypożyczonych strojów, sprzętu i innych materiałów.  

8. Uczestniczyć w zajęciach dodatkowych wyznaczonych przez instruktora.   

9. Godnie reprezentować instytucję na konkursach, przeglądach itp.  

10. Terminowo dokonywać opłat.  

11. Zapoznawać się z informacjami zamieszczonymi na tablicy ogłoszeń. 

 

 

VII. ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH  

1. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które złożyły pisemną deklarację.  

2. Na salach mogą przebywać tylko uczestnicy danych zajęć.  

3. Podczas zajęć: ruchowych - obowiązuje zmienny strój oraz obuwie treningowe  

a) rzeczy pozostawiamy w szatni 

b) wartościowe rzeczy zabieramy na salę (telefon, portfel, klucze itp.) 

c) szatnię zamykamy i klucz zabieramy ze sobą  

d) za rzeczy pozostawione w otwartej szatni odpowiadają uczestnicy 

e) uczestnicy mają obowiązek przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz podporządkować się 

poleceniom instruktora 
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4. Frekwencja na zajęciach mniejsza niż 3 osoby w grupie może spowodować odwołanie zajęć. 

5. Nie używamy podczas zajęć telefonów (telefony wyciszamy). 

6. Wszelkie sprawy związane z zajęciami należy kierować bezpośrednio do instruktora danej grupy. 

7. Uczestnicy po skończonych zajęciach pozostawiają salę w stanie sprzed zajęć (nie zaśmieconą, stoliki  

i krzesła odpowiednio ustawione, zabrane rekwizyty i rzeczy). 

8. Bez pisemnej zgody rodzica (opiekuna) wszystkich uczestników niepełnoletnich, obowiązuje zakaz 

wychodzenia z budynku w trakcie zajęć i po ich ukończeniu.  

 

VIII. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS WYSTĘPÓW I WYJAZDÓW  

1. Uczestnicy niepełnoletni, zobowiązani są do przyniesienia pisemnej zgody rodziców na wyjazd i udział  

w planowanym przedsięwzięciu. 

2. Strój i sprzęt mogą wypożyczać tylko osoby powyżej 18 lat. W pozostałych przypadkach rodzic lub 

opiekun dziecka. Strój oraz sprzęt wydawany jest za pokwitowaniem, 

3. Wypożyczone na występ kostiumy (czyste) należy oddać na kolejnych odbywających się zajęciach. 

4. Podczas konkursów i przeglądów uczestników obowiązuje ustalony wcześniej image (strój, uczesanie, 

makijaż etc.) 

5. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz podporządkować się poleceniom 

instruktora (opiekuna). 

6. W miejscach w których przebywamy dbamy o czystość i porządek.  

 

XI POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

1. Pełnoletni uczestnicy oraz prawni opiekunowie uczestników niepełnoletnich zajęć organizowanych 

przez CKK wyrażają tym samym zgodę na wykorzystywanie danych podanych do wiadomości CKK 

oraz zdjęć i nagrań filmowych z udziałem uczestników zgodnieZgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Art. 29 i 32 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE… (Dz. Urz. UE L 119/1  z 4.5.2016 r.) obowiązuje zakaz filmowania oraz 

robienia zdjęć podczas zajęć i występów. 

2. Zgodnie ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Art. 29 i 32 ust.  

4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE… (Dz. Urz. UE L 119/1  z 4.5.2016 r.) 

oraz z  zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. 

z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) CKK zastrzega sobie prawo do  wykonywania zdjęć i filmów  

z zajęć tanecznych, pokazów, obozów oraz do wykorzystania danych osobowych w celach 

promocyjnych, reklamowych oraz związanych z działalnością. 

3. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany i bieżące informacje będą przekazywane 

uczestnikom osobiście przez instruktora lub na tablicy ogłoszeń. 

4. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje Dyrektor Centrum Kultury w Kluczborku.  
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