
Imię i nazwisko uczestnika:

Adres zamieszkania:                                                             miejscowość:                                  kod pocztowy: 

CKiBP/              /2/2022  z  dnia

ZAJĘCIA GRUPOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:

mali Art-krywcy                            

Kreacjusze/ART-mani

artakcje

młodzieżowa pracownia rysunku

ceramika 

taniec klasyczny

teatr ruchu i tańca

break dance

teatr

grupowe zajecia muzyczne 

warsztaty bębniarskie

zajęcia musicalowe

chór              

ZAJĘCIA GRUPOWE  DLA DOROSŁYCH:

rysunek i malarstwo

ceramika

taniec solo

taniec towarzyski

koło kamery

teatr

warsztaty bębniarskie

ruch i taniec

4-6      6-8      8-12    12-16

30          45          40          60

                                        ZAJĘCIA INDYWIDUALNE: 

nauka gry na pianinie: AK / AG / ŁW / JD

nauka gry na gitarze: PK / MK / JC 

nauka gry na ukulele: MK / JC

nauka gry na perkusji: ŁW

nauka gry na skrzypcach: NT / AM

nauka śpiewu: PK / KH

Oświadczam, iż zapoznałem się z REGULAMINEM ZAJĘĆ EDUKACYJNO - ARTYSTYCZNYCH
(druga strona) oraz HARMONOGRAMEM ZAJĘĆ I OPŁAT (załącznik)
i w pełni akceptuję ich treść.

                                                                                   .....................................................................................................................
                                                                                                                                         data i czytelny podpis                    

KARTA UCZESTNICTWA
2022/2023
prosimy wypełnić DRUKOWANYMI literami

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las                                                                                                          tel. 61 25 00 400 / 61 25 00 402
ul. Szkolna 16, 62-002 Suchy Las                                                                                                                                         e-mail: instruktorzy@osrodekkultury.pl

U  W  A  G  A  !!!  poniższe pole wypełnia pracownik CKiBP

czw.       pt.

wt.     czw.   

pon.       wt.        czw.

pon.     pt.   

pon.       pt.

Wiek NIEPEŁNOLETNIEGO uczestnika:                         

KDR/OKS  nrZNIŻKA 25% na wszystkie zajęcia dla posiadaczy samorządowej KARTY DUŻEJ RODZINY
ZNIŻKA 50% na wszystkie zajęcia OGÓLNOPOLSKIEJ KARTY SENIORA - edycja Suchy Las 

1-2      2-3

Imię i nazwisko
rodzica/opiekuna:                     

E-mail
rodzica/opiekuna:                     

Tel. kontaktowy
rodzica/opiekuna:                     

wt.     czw.   

tylko śpiew    tylko perkusja

4-10    11-18   

6-8      9-12   13+

15+

10-14

8-11   11-14     14-18

5-7

7- 10       9-13

DŁUGOŚĆ ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH:



REGULAMIN ZAJĘĆ EDUKACYJNO–ARTYSTYCZNYCH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ GMINY SUCHY LAS
W SEZONIE 2022/2023

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 3 października 2022 do 16 czerwca 2023 zgodnie z harmonogramem zajęć.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Zapisy na zajęcia rozpoczynają się 17 września 2022 roku. Zapisów można dokonać osobiście w CKiBP, pierwszeństwo 
zapisu mają osoby kontynuujące naukę z roku 2021/2022. Pełna oferta zajęć wraz z Cennikiem i szczegółowymi informacjami 
dostępna jest na stronie www.osrodekkultury.pl.
2. W zakresie, w jakim w niniejszym regulaminie mowa jest o prawach i obowiązkach prawnych uczestników, w przypadku
gdy uczestnikiem zajęć jest osoba niepełnoletnia, przez pojęcie uczestnika należy rozumieć również rodziców
lub opiekunów niepełnoletniego, którzy go reprezentują.
3. Warunki uczestniczenia w zajęciach: 
  - wypełnienie i podpisanie (w przypadku osób niepełnoletnich przez rodzica/opiekuna) karty uczestnika
    wraz z harmonogramem zajęć i opłat będących załącznikiem karty uczestnika
  - akceptacja niniejszego regulaminu wynikająca z faktu podpisania karty uczestnictwa
  - wniesienie opłaty z góry za kwartał (przed rozpoczęciem zajęć)
4. Zajęcia grupowe odbywają się w grupach umożliwiających właściwe prowadzenie zajęć przez prowadzącego.
W przypadku zmniejszenia liczebności grup w trakcie trwania zajęć, CKiBP ma prawo połączenia z inną grupą lub rozwiązania 
grupy. W przypadku niewystarczającej liczby chętnych do uczestnictwa w zajęciach, CKiBP ma prawo do decyzji o nie rozpo-
cząciu zajęć lub rozpoczącia ich w późniejszym terminie.
5. W przypadku nieobecności prowadzącego dopuszcza się zastępstwo, odwołanie zajęć lub możliwość odrabiania zajęć
w innym terminie lub w przypadku braku takiej możliwości zwrot środków za te zajęcia.
6. Każda nieobecność na zajęciach powinna być zgłoszona u koordynatorów zajęć: 61 25 00 402
lub instruktorzy@osrodekkultury.pl
7. W przypadku niezgłoszonej nieobecności na kolejnych 4 zajęciach, uczestnik zostanie skreślony z listy uczestników. 
Skreślenie z listy nie zwalnia od obowiązku dokonania opłaty za cały kwartał.
8. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu pracowni oraz zachowania porządku.
9. Uczestnik zajęć (w przypadku niepełnoletniego uczestnika rodzic/opiekun) przyjmuje na siebie odpowiedzialność
za ewentualne wyrządzone szkody, a także następstwa szkód wyrządzonych na terenie CKiBP. 
10. 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.
11. Zgodnie z art.6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 
119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej przez Centrum 
Kultury i Bibliotekę Publiczną Gminy Suchy Las, w celu ewidencji osób uczestniczących w zajęciach, pełnienia nadzoru 
pedagogicznego, kontaktu z rodzicami lub prawnymi opiekunami oraz prowadzenia rozliczań finansowych za zajęcia.
12. Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016) informuję, iż:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las,
ul. Szkolna 16, 62-002 Suchy Las,
b) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@osrodekkultury.pl,
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ewidencji osób uczestniczących w zajęciach, pełnienia nadzoru 
pedagogicznego, kontaktu z rodzicami lub prawnymi opiekunami oraz prowadzenia rozliczeń finansowych za zajęcia,
d) Dane będą udostępniane osobom i firmom prowadzącym zajęcia,
e) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat lub do momentu odwołania zgody,
f) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia oraz prawo do przenoszenia danych,
g) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w dowolnym momencie,
przy czym pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem,
h) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
i) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania,
j) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w zajęciach.
13. Uczestnik zajęć wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w celach promocyjnych związanych z działalnością CKiBP.
14. 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 lub kartą w sekretariacie CKiBP (pon. 9.30 - 17.30, wt.-pt. 8.00 - 16.00)
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. Opłaty za zajęcia są pobierane z góry za każdy kwartał. Uczestnik, który nie wniósł należytej opłaty w wymaganym
terminie, nie może brać udziału w zajęciach i zostaje skreślony z listy uczestników. W przypadku rezygnacji z zajęć,
uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu wniesionych kwot.
4. Nowy uczestnik może skorzystać z jednych zajęć próbnych po wcześniejszym zapisaniu się, podpisaniu karty
uczestnictwa i dokonaniu opłaty za jedne zajęcia (Opłaty należy dokonać przed zajęciami). W przypadku deklaracji
dalszego uczestnictwa w zajęciach dopłaca różnicę do opłaty za kwartał przed drugimi zajęciami.
5. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z obowiązku opłaty za zajęcia oraz nie stanowi podstawy do odrabiania zajęć
ani do zwrotu wpłaconych pieniędzy. 
6. Posiadaczowi samorządowej Karty Dużej Rodziny przysługuje rabat w wysokości 25% a posiadaczom Ogólnopolskiej Karty 
Seniora - edycja Suchy Las przysługuje rabat w wysokości 50% na wszystkie zajęcia organizatora.
7. Zwroty za odwołane zajęcia z winy CKiBP będą odbywać się po zakończeniu kwartału. Uczestnik dokonuje opłat zgodnie 
z harmonogramem opłat. Uczestnik nie umniejsza opłat o wartość odwołanych zajęć.

REZYGNACJE
1. Rezygnacji należy dokonać przed końcem kwartału pisemnie w pokoju koordynatorów zajęć
lub mailowo pod adresem: instruktorzy@osrodekkultury.pl.
2. Rezygnacje zgłoszone ustnie u prowadzącego zajęcia uważa się za nieskuteczne.
3. Rezygnacja zgłoszona w trakcie trwania kwartału skutkuje z końcem tego kwartału.


