REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SEKCJI I ZESPOŁÓW
OŚRODKA KULTURY W GÓRZE KALWARII
Zał. nr 1; Góra Kalwaria, dnia 15 września 2019 r.

Warunki uczestnictwa i opłaty za zajęcia
1.

Sekcje i zespoły Ośrodka Kultury tworzy oraz likwiduje dyrektor Ośrodka Kultury, w oparciu o statut oraz Regulamin
Organizacyjny obowiązujący w instytucji.

2.

Cennik za zajęcia jest obowiązujący zgodnie z zarządzeniem dyrektora Ośrodka Kultury.

3.

Cennik za zajęcia znajduje się w Dziale Edukacji Kulturalnej, w kasie Ośrodka Kultury oraz na stronie www.kulturagk.pl

4.

Warunkami uczestnictwa w działalności sekcji i zespołów są:




akceptacja niniejszego Regulaminu potwierdzona podpisem uczestnika bądź jego ustawowego opiekuna,
stosowanie się do zapisów niniejszego Regulaminu,
rejestracja w systemie zapisów internetowych Strefa Zajęć, do których adres znajduje się na stronie internetowej
www.kulturagk.pl
 opłaty wnoszone są z góry do 10-go dnia każdego miesiąca za dany miesiąc w stałej miesięcznej sumie (ryczałt), oprócz
zajęć indywidualnych Studia Piosenki i Ogniska Muzycznego, w kasie Ośrodka Kultury lub na rachunek –
Mazovia Bank Spółdzielczy w Górze Kalwarii nr 97 8003 0003 2001 0007 9556 0002.
Przelew powinien zawierać imię i nazwisko uczestnika zajęć, nazwę sekcji oraz miesiąc, za który jest uiszczana wpłata.
 dostarczenie poprawnie wypełnionego oświadczenia uczestnika zajęć najpóźniej w dniu udziału w pierwszych
zajęciach następnego miesiąca. Niedostarczenie oświadczenia w w/w terminie lub nieregularne i nieterminowe
uiszczanie obowiązujących opłat skutkuje zawieszeniem w korzystaniu z zajęć.
5. Miesięczna opłata za zajęcia jest stała i niezależna od ilości zajęć przypadających w danym miesiącu. Wyjątek stanowią
miesiące: wrzesień i luty, w których opłata wyniesie 50% stawki miesięcznej.
6. Opłata za zajęcia naliczana jest bez względu na absencję uczestnika zajęć, wyjątek stanowi nieobecność uczestnika przez
cały miesiąc, spowodowana chorobą (po wcześniejszym zgłoszeniu).
7. Uczestnik zajęć lub jego opiekun prawny zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Ośrodka Kultury o rezygnacji
z udziału w zajęciach.
8. Informację o rezygnacji należy przekazać kierownikowi Działu Edukacji Kulturalnej a.szewczyk@kulturagk.pl, w terminie
do końca miesiąca poprzedzającego bezpośrednio miesiąc, którego rezygnacja dotyczy.
9. W przypadku niepoinformowania o rezygnacji, Ośrodek Kultury nalicza opłatę za kolejny miesiąc zajęć.
10. Zajęcia odwołane z powodów leżących po stronie Ośrodka Kultury zostaną przeprowadzone w dodatkowym terminie lub
płatność za zajęcia zostanie obniżona.
11. W przypadku nieuregulowania należności we wskazanym terminie, zostaną naliczone koszty wysłania upomnienia oraz odsetki
ustawowe od nieterminowej wpłaty na podstawie art. 15§ 1 i §2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1619) oraz § 1 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie wysokości
kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. Nr 137,
poz. 1543).
Organizacja zajęć
1.
2.
3.
4.
5.

Zajęcia odbywają się według ustalonego i podanego do wiadomości uczestników grafiku. Uwzględniane są przerwy w ferie
zimowe i przerwy świąteczne, w czasie których zajęcia w szkołach i w Ośrodku Kultury są zawieszane.
Ośrodek Kultury zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym zobowiązuje się poinformować uczestników zajęć.
Uczestnik zajęć jest zobowiązany do aktywnego i systematycznego uczestnictwa w zajęciach.
Obecność uczestników zajęć kontrolowana jest każdorazowo przez instruktorów prowadzących i odnotowywana
w dzienniku zajęć.
W zajęciach nie biorą udziału rodzice ani opiekunowie prawni uczestników zajęć.

Opieka i bezpieczeństwo uczestników
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora prowadzącego.
Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany odebrać dziecko w wieku do 10 lat włącznie bezpośrednio po zajęciach lub złożyć pisemne
oświadczenie o jego samodzielnym powrocie do domu.
Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia bez wiedzy i zgody instruktora
prowadzącego.
Ośrodek Kultury nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia i wypadki z udziałem uczestników zajęć zaistniałe po
zakończeniu zajęć.
Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych norm społecznych wobec innych osób, przepisów
przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć obowiązani są do stosowania się do poleceń instruktora lub innego
pracownika Ośrodka Kultury.

