Załącznik do Zarządzenia nr 9/2018
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie
z dnia 5 września 2018 roku
REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W BLIŻYNIE
§1
Niniejszy Regulamin określa warunki udziału w zajęciach, wysokość oraz zasady pobierania opłat za
zajęcia organizowane w Gminnym Ośrodku Kultury w Bliżynie, zwanym dalej „Ośrodkiem”.
§2
1. Celem zajęć jest popularyzowanie różnych dziedzin twórczości artystycznej, rozwijanie talentów
i zainteresowań, wychowanie przez sztukę, ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego.
2. Zajęcia mogą być organizowane dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
3. W imieniu uczestników małoletnich ( dzieci i młodzieży do lat 18 ) sprawy organizacyjne,
odpłatności za zajęcia, załatwiają rodzice lub prawni opiekunowie.
§3
1. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko osoby zapisane jako uczestnicy.
2. Nabór prowadzony jest we wrześniu każdego roku. W przypadku braku miejsc obowiązuje kolejność
zgłoszeń.
3. Zapisu na zajęcia można dokonać:
– osobiście przy Placu Broel-Platerów 4 w Bliżynie, w godzinach pracy Ośrodka,
– telefonicznie pod numerem: 41 25 41 676,
– e- mailowo : gokblizyn@wp.pl
podając: imię i nazwisko uczestnika, telefon kontaktowy ( w przypadku uczestników małoletnich telefon kontaktowy rodzica / opiekuna) oraz wiek uczestnika ( dotyczy uczestników małoletnich ).
4. W przypadku niektórych zajęć o przyjęciu do grupy decyduje instruktor, biorąc pod uwagę stopień
umiejętności uczestnika.
5. Na zajęcia można się zapisywać w miarę wolnych miejsc w trakcie całego roku kulturalno –
oświatowego.
§4
1. Niektóre zajęcia mogą być prowadzone nieodpłatnie.
2. Zasady pobierania i wysokość opłat za dane zajęcia w roku kulturalno-oświatowym 2018/2019
określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Wysokość opłat za dany rok kulturalno-oświatowy jest ustalana corocznie do końca sierpnia.
3. Informacja o prowadzonych zajęciach oraz opłatach jest dostępna na stronie internetowej
www.gokblizyn.pl, w drukowanych materiałach informacyjnych ( ulotki, plakaty ) oraz udzielana jest
telefonicznie.
§5
Warunkiem udziału w zajęciach organizowanych przez Ośrodek jest:
1) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem,
2) dokonanie zgłoszenia uczestnika zajęć, przez rodzica / prawnego opiekuna uczestnika
(w przypadku osób małoletnich) ,
3) w przypadku zajęć płatnych wniesienie opłaty.

§6
1. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów.
2. Uczestnik zajęć ma zapewnioną opiekę instruktora w czasie trwania zajęć.
3. Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia bez wiedzy
i zgody instruktora prowadzącego.
4. Podczas oczekiwania na zajęcia, odpowiedzialność za uczestnika zajęć w przypadku osób
małoletnich ponoszą rodzice / opiekunowie.
5. Uczestnika zajęć obowiązuje dbałość o porządek w pomieszczeniu, w którym odbywają się zajęcia.
6. Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu Ośrodka. W przypadku
osób małoletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice / prawni opiekunowie.
§7
1. Miejsce i czas trwania zajęć ustalane są na podstawie grafiku, przygotowanego przez Ośrodek
w porozumieniu z instruktorem zajęć i uczestnikami zajęć.
2. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć - w wyjątkowych okolicznościach
( np. choroby instruktora ) o czym poinformuje ( telefonicznie lub osobiście ) osoby uczęszczające na
zajęcia, rodziców / opiekunów uczestników zajęć.
§8
1. Uczestnicy wybranych form zajęć podzieleni są przez instruktora na grupy odpowiednio liczebne,
dostosowane do wieku uczestników i poziomu zaawansowania.
2. Minimalną liczbę uczestników, niezbędną dla rozpoczęcia zajęć dla danej grupy zajęciowej ustala się
na 3 osoby w zależności od rodzaju zajęć.
3. Ośrodek zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy w przypadku niewystarczającej liczby
uczestników.
§9
Kwestie związane z uczestnictwem ( dot. uczestników małoletnich ) w zajęciach organizowanych przez
Ośrodek poza budynkiem:
1) w najbliższym otoczeniu, nie wymagającym transportu (np. plener), wpisane są w charakter zajęć
- nie wymagają dodatkowej zgody rodzica / opiekuna,
2) zajęcia wyjazdowe ( np. wycieczki, występy , koncerty ) - wymagają dodatkowej zgody rodzica /
opiekuna.
§ 10
1. Ośrodek nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy uczestników zajęć pozostawione na
korytarzu, w pracowniach lub w szatni.
2. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje bezwzględnie przestrzeganie stosownych przepisów
przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki
uczestników, powstałe na skutek nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.
§ 11
Udział w zajęciach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody uczestnika zajęć lub jego opiekuna
prawnego na:
1) przetwarzanie i publikowanie przez Ośrodek danych osobowych uczestnika zajęć zgodnie

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 )
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych dla potrzeb związanych z realizacją zajęć,
2) nieodpłatne utrwalenie, dokumentowanie i wykorzystanie wizerunku uczestnika zajęć i wykonanych
prac w materiałach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością Ośrodka.
§ 12
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje Dyrektor Ośrodka.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie
Katarzyna Skarus

Załącznik Nr 1
do Regulaminu uczestnictwa w zajęciach
organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie

Zasady pobierania i wysokość opłat za zajęcia
w Gminnym Ośrodku Kultury na sezon 2018/2019
§1
Informacje ogólne
Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie w ramach działalności statutowej organizuje bezpłatne i
odpłatne zajęcia kulturalne adresowane do dzieci, młodzieży i dorosłych.
§2
1. W sezonie 2018/2019 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bliżynie będą odpłatne zajęcia:
- zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży
- zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży
- zajęcia rytmiczne dla dzieci
2. Ustala się kwotę w wysokości 10 zł. miesięcznie od uczestnika zajęć.
3. W przypadku udziału uczestnika w dwóch zajęciach, za drugie zajęcia uczestnik płaci 5 zł za
miesiąc.
§3
1. Opłaty za poszczególne zajęcia wnoszone są:
a) we wrześniu najpóźniej do 30 września ;
b) w każdym kolejnym miesiącu tj. od października do czerwca, najpóźniej do 15-go dnia
każdego miesiąca za bieżący miesiąc.
2. Opłaty należy dokonywać w kasie GOK od poniedziałku do piątku w godzinach pracy kasy
lub przelewem na konto GOK ( BS 07 8520 0007 2004 0017 8044 0004). W tytule przelewu
musi być podane: imię i nazwisko uczestnika, rodzaj zajęć oraz określenie miesiąca, za który
opłata jest wnoszona.
3. Opłata jest naliczana od miesiąca, w którym rozpoczęła się realizacja poszczególnych zajęć bądź
od miesiąca, w którym uczestnik rozpoczął udział w zajęciach.
4. Opłata za zajęcia naliczana jest bez względu na absencję uczestnika zajęć w ciągu miesiąca.
5. Zawieszenie pobierania opłat w czasie trwania zajęć następuje wyłącznie w przypadku pisemnej
rezygnacji z zajęć.
6. Rezygnacja z zajęć nie zwalnia uczestnika od obowiązku uregulowania zaległych opłat.
W przypadku nie wniesienia przez uczestnika opłat za zajęcia w ustalonym terminie, GOK
w Bliżynie wzywa uczestnika do spełnienia świadczenia.
7. Wpłaty za zajęcia nie podlegają zwrotowi.
§2
W Ośrodku prowadzone mogą być również zajęcia, które realizowane są przez firmy, osoby fizyczne
bądź inne podmioty gospodarcze na podstawie wynajmu sali w celu prowadzenia zajęć. W takiej
sytuacji Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat i nie pobiera tychże opłat od
uczestników zajęć. Każdorazowo opłatę tę ustala i pobiera prowadzący zajęcia.

§5

1. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłowe naliczanie i rozliczanie opłat są: kasjer, główny
księgowy i instruktor odpowiedzialny za prowadzenie zajęć.
2. Instruktor prowadzący zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji list uczestników zajęć.
3. W przypadku wątpliwości dotyczących odpłatności za zajęcia rozstrzyga je, na podstawie
niniejszego cennika oraz Regulaminu uczestnictwa w zajęciach, Dyrektor GOK w Bliżynie.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie
Katarzyna Skarus

