
REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ  
DOM KULTURY W GOSTYNI 

 

I. PODSTAWOWE ZASADY ORGANIZACYJNE 
1. Organizatorem zajęć jest Dom Kultury w Gostyni zwanym dalej „DK”. 
2. Zajęcia odbywają się na terenie DK w godzinach od 11.00- 20.15. W 

uzasadnionych przypadkach DK ma prawo wyznaczyć inne miejsce oraz 
godziny odbywania się zajęć.  

3. Minimalną liczbę uczestników zajęć grupowych, niezbędną do rozpoczęcia 
zajęć dla danej grupy zajęciowej ustala Dyrektor DK.  

4. Powstanie grupy warunkuje zapisanie się określonego przez Dyrektora DK 
minimum uczestników oraz dokonanie przez uczestników opłaty 
semestralnej za zajęcia w wyznaczonym przez DK terminie (do 15. dnia 
miesiąca). W przypadku zajęć organizowanych dla dzieci i młodzieży należy 
dodatkowo uiścić wpisowe w wysokości określonej w cenniku opłat. 

5. Pierwszy semestr rozpoczyna się z dniem 1. października, a kończy  27 
stycznia. Natomiast drugi semestr liczony jest od 12  lutego do ostatniego 
dnia czerwca.  

6. Zmniejszenie się liczby uczestników poniżej ustalonego minimum, może 
skutkować likwidacją grupy zajęciowej. 

7. Dokumentem stwierdzającym obecność uczestnika na zajęciach jest 
dziennik. 
 

II. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA ZAJĘĆ 
1. Warunkiem udziału w zajęciach jest złożenie w sekretariacie DK wypełnionej 

karty zapisu przez rodzica / prawnego opiekuna oraz terminowe wniesienie 
opłaty za zajęcia. 

2. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje bezwzględne przestrzeganie 
stosowanych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bhp.  

3. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć są zobowiązani do 
stosowania się do poleceń instruktorów i pracowników DK.  

4. Uczestnik zajęć jest zobowiązany przestrzegać postanowień niniejszego 
regulaminu oraz innych przepisów porządkowych obowiązujących na terenie 
DK. Uczestnik powinien stosować się do poleceń wydawanych przez 
instruktorów oraz pracowników DK. Nie przestrzeganie powyższych 
przepisów skutkować będzie skreśleniem z listy uczestników zajęć. 

5. Uczestnika zajęć obowiązuje dbałość o porządek w pracowni/pomieszczeniu, 
w którym odbywają się zajęcia. Pozostawiając salę w takim stanie w jakim 
została przekazana. 

6. Uczestnik ma obowiązek zgłosić swoją rezygnację z zajęć przed rozpoczęciem 
kolejnego okresu rozliczeniowego, czyli do 10 lutego.  

7. Ewentualnych uszkodzeń sprzętu i elementów wyposażenia w pracowni/ czy 
w pomieszczeniu, w którym odbywają się zajęcia należy niezwłocznie 
poinformować instruktora lub pracownika DK. 

8. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania 
wyposażenia pracowni/sali zajęciowej ponosi osoba nie przestrzegająca 
zasad ich użytkowania. W przypadku osoby niepełnoletniej są to prawni 
opiekunowie tej osoby.  

9. Podczas zajęć obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania 
alkoholu na terenie DK.  

 
III. PŁATNOŚĆ ZA ZAJĘCIA 

1. Wysokość odpłatności za zajęcia w DK reguluje cennik zajęć.  
2. Wpisowe oraz opłaty za zajęcia nie podlegają zwrotowi.  
3. Opłaty za zajęcia należy wnosić z góry. 

 
IV. NIEOBECNOŚĆ I ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ 

1. Zajęcia odwołane z winy organizatora będą odrabiane w innym terminie, 
podanym przez Dom Kultury na stronie www.dkgostyn.pl i na portalu 
społecznościowym Facebook. 

2. DK zastrzega sobie prawo do zmian w rozkładzie zajęć oraz ich odwołania, o 
czym poinformuje uczestników na stronie internetowej www.dkgostyn.pl lub 
na Facebooku DK. 
 

 
V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

1. Dom Kultury w Gostyni zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i 
przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach 
informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością DK.   

2. Udział w zajęciach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 
danych osobowych uczestnika, wykorzystanie wizerunku uczestnika oraz 
wykonanych przez niego prac, utrwalonych na nośnikach foto, audio, video 
w celach promocyjnych i reklamowych, zgodnie z Ustawą o Ochronie 
Danych Osobowych. 

3. DK nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe 
wypadki uczestników, powstałe na skutek nieprzestrzegania zasad 
bezpieczeństwa oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zgubione, 
skradzione, zniszczone. 

4. Wszelkie kwestie związane z uczestnictwem w zajęciach organizowanych 
przez DK poza budynkiem: 

a) w najbliższym otoczeniu, nie wymagającym transportu (spacer do lasu, 
zajęcia plenerowe w pobliskiej okolicy DK),    wpisane są w charakter zajęć i 
nie wymagają dodatkowej zgody rodzica/opiekuna, 

b) zajęcia wyjazdowe, występy, koncerty poza terenem, wymagają dodatkowej 
zgody rodzica/prawnego opiekuna. 

 
 

VI. PRZEPISY KOŃCOWE 
1. Dyrektor DK zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.  
2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach DK jest akceptacja niniejszego 

regulaminu, przestrzeganie norm społecznych wobec innych osób, a także 
przepisów bhp i p. poż. obowiązujących we wszystkich pomieszczeniach DK.  

3. W sprawach nieregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje 
Dyrektor DK.  

http://www.dkgostyn.pl/
http://www.dkgostyn.pl/

