REGULAMIN ZAJĘĆ EDUKACYJNO–ARTYSTYCZNYCH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ GMINY SUCHY LAS
W SEZONIE 2017/2018

Regulamin określa prawa i obowiązki uczestników oraz organizatora zajęć, którym jest Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna
Gminy Suchy Las (zwana dalej CKiBP). Zajęcia edukacyjno-artystyczne (zwane dalej zajęciami) odbywają się w CKiBP w Suchym
Lesie przy ul. Szkolnej 16 i trwają od 2 października 2017 do 15 czerwca 2018 zgodnie z harmonogramem zajęć.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Zapisy na zajęcia rozpoczynają się 18 września 2017 roku. Zapisów można dokonać osobiście w CKiBP, pierwszeństwo zapisu
mają osoby kontynuujące naukę z roku 2016/2017. Pełna oferta zajęć wraz z Cennikiem i szczegółowymi informacjami dostępna
jest na stronie www.osrodekkultury.pl.
2. Warunki uczestniczenia w zajęciach:
- wypełnienie i podpisanie (w przypadku osób niepełnoletnich przez rodzica/opiekuna) karty uczestnika
wraz z harmonogramem zajęć i płatności będących załącznikiem karty uczestnika
- akceptacja niniejszego regulaminu.
- wniesienie opłaty za zajęcia (przed rozpoczęciem zajęć)
3. Zajęcia odbywają się w grupach umożliwiających właściwe prowadzenie zajęć przez prowadzącego. W przypadku zmniejszenia
liczebności grup, CKiBP ma prawo połączenia z inną grupą lub rozwiązania grupy.
5. W przypadku nieobecności prowadzącego dopuszcza się zastępstwo lub odwołanie zajęć.
6. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na kolejnych 4 zajęciach uczestnik zostanie skreślony z listy uczestników.
7. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu pracowni oraz zachowania porządku.
8. Uczestnik zajęć (w przypadku niepełnoletniego uczestnika rodzic/opiekun) przyjmuje na siebie odpowiedzialność za
ewentualne wyrządzone szkody, a także następstwa szkód wyrządzonych na terenie CKiBP.
9. W czasie trwania zajęć niepełnoletni uczestnicy nie mogą bez zgody prowadzącego opuszczać sal zajęciowych. Osoby nieletnie
pozostają pod opieka prowadzącego tylko w trakcie trwania zajęć.
10. Uczestnik zajęć (w przypadku niepełnoletniego uczestnika rodzic/opiekun) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych podanych w karcie uczestnictwa, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 922). Dane wykorzystane będą do celu ewidencji osób uczestniczących w zajęciach, pełnienia
nadzoru pedagogicznego, kontaktu z rodzicami lub prawnymi opiekunami oraz prowadzenia rozliczeń finansowych za zajęcia.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestniczenia w zajęciach. Udostępnianie danych nie jest przewidywane.
Osobie, której dotyczą dane, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawienia. Uczestnik zajęć zobowiązany
jest do przekazywania informacji o każdorazowej zmianie swoich danych osobowych. Administratorem danych jest Centrum
Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 16, 62 - 002 Suchy Las.
11. Uczestnik zajęć wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w celach promocyjnych związanych z działalnością CKiBP.
12. Decyzje w sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie podejmuje Dyrektor CKiBP.
OPŁATY
1. Wysokość opłat za zajęcia w CKiBP reguluje cennik zajęć ustalony przez Dyrektora CKiBP w drodze zarządzenia.
2. Opłaty za zajęcia można uiszczać gotówką w sekretariacie CKiBP (od pon. do pt. w godz. 9.00-17.00) lub przelewem na numer
konta: 64 9043 1054 2054 0021 4713 0003 w tytule wpłaty podając: imię i nazwisko uczestnika zajęć, nazwę zajęć oraz okres za
który dokonywana jest wpłata.
3. Uczestnik zajęć zobowiązuje się uiścić należną opłatę za zajęcia w kwocie i terminach określonych
w harmonogramie zajęć i opłat (załącznik do karty uczestnika). Uczestnik, który nie wniósł należytej opłaty
w wymaganym terminie, nie może brać udziału w zajęciach i zostaje skreślony z listy uczestników.
4. Uczestnik zajęć powinien przedstawić prowadzącemu potwierdzenie opłaty za zajęcia na początku każdego kwartału.
Dowodem wpłaty są: faktura, paragon fiskalny i potwierdzenie przelewu.
5. Nowy uczestnik może skorzystać z jednych zajęć próbnych po wcześniejszym zapisaniu się, dokonując opłaty zgodnie z
cennikiem zajęć. Opłaty należy dokonać przed zajęciami. W przypadku deklaracji dalszego uczestnictwa w zajęciach, uczestnik
jest zobowiązany do podpisania karty uczestnictwa w zajęciach i dopłaca różnicę do opłaty za kwartał przed drugimi zajęciami.
6. Nieobecność na zajęciach, także usprawiedliwiona, nie zwalnia z obowiązku opłaty za zajęcia oraz nie stanowi podstawy do
odrabiania zajęć ani do zwrotu wpłaconych pieniędzy.
7. Posiadaczowi samorządowej Karty Dużej Rodziny przysługuje rabat w wysokości 25% na wszystkie zajęcia organizatora.
8. Opłata za zajęcia odwołane z winy CKiBP, przechodzi na poczet kolejnego okresu rozliczeniowego.
9. W przypadku rezygnacji z zajęć nie dokonujemy zwrotu opłat.

