REGULAMIN
UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
W CENTRUM KULTURY I SPORTU W MIECHOWIE
1. Zajęcia skierowane są do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zgłoszenie uczestnika w sekretariacie CKiS
(tel. 41 383 13 31) lub bezpośrednio u instruktora pod nr tel. 660 080 949.
3. Pierwszeństwo przyjęcia do grupy mają osoby kontynuujące edukację z lat
poprzednich. Nowi uczestnicy przyjmowani są w kolejności zgłoszeń, do wyczerpania
wolnych miejsc, po przejściu etapu kwalifikacji i przesłuchań (w przypadku
wokalistów), odbywającego się na początku każdego roku artystycznego. Instruktor
ocenia możliwości i predyspozycje kandydatów.
4. Osoby przyjęte do danej sekcji wypełniają kartę zgłoszenia uczestnictwa, oraz
oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku swojej osoby w formie
zdjęć lub filmów dokumentalnych promujących zajęcia i wydarzenia kulturalne
jednostki, a także do przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn.
zmianami).
5. Osoby zgłoszone, które pozytywnie przeszły etap kwalifikacji, a nie znalazły się na
liście uczestników z powodu braku miejsc mogą być wpisane na listę rezerwową.
6. W czasie zajęć na sali mają prawo przebywać wyłącznie uczestnicy zajęć.
7. W przypadkach uzasadnionych, po konsultacji z instruktorem, może on wyrazić zgodę
na przebywanie rodziców/opiekunów na terenie zajęć.
8. CKiS w Miechowie nie zapewnia opieki nieletnim zarówno przed zajęciami jak i po
ich zakończeniu.
9. Instruktor i pracownicy CKiS w Miechowie nie ponoszą odpowiedzialności za
uczestników zajęć zarówno przed rozpoczęciem zajęć jak i po ich zakończeniu.
10. Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za uczestników opuszczających salę
w trakcie zajęć.
11. CKiS nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub jakiekolwiek
konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia uczestnika.

12. Każdy rodzic/opiekun prawny zapisujący dziecko na zajęcia oświadcza, że dziecko nie
ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach wokalnych.
13. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu zajęć, poszanowania
mienia placówki, przestrzegania zasad BHP i ppoż. i kulturalnego zachowania się
względem współuczestników zajęć, instruktora i pracowników CKiS.
14. Instruktor ma prawo skreślić z listy uczestników w przypadku:
a) braku opłat za zajęcia po upływie wyznaczonego terminu płatności,
b) nagannego zachowania utrudniającego pracę instruktora,
c) częstej absencji, w wyniku której ulega destabilizacji praca grupy (próby,
przedstawienia itp.).
15. Dokumentem potwierdzającym obecność na zajęciach jest prowadzony przez
instruktora Dziennik zajęć.
16. Uczestnik zajęć nie może wykorzystywać bez zgody instruktora powierzonego mu
autorskiego materiału metodycznego (podkłady, utwory autorskie, ćwiczenia itp.) na
konkursach i koncertach na których nie reprezentuje CKiS.
PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA
1. Opłaty miesięczne za zajęcia należy dokonać z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
2. Opłaty za indywidualne konsultacje należy uiścić w dniu odbycia zajęć.
3. Cennik zajęć jest obowiązujący zgodnie z ustaleniami opłat w sekcjach.
4. Brak opłaty za zajęcia w wyznaczonym terminie traktowany jest jako rezygnacja z zajęć
5. Instruktor nie jest upoważniony do pobierania opłat za zajęcia.
6. Nieobecności na zajęciach nie stanowią podstawy do pomniejszenia opłaty.
ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ
1. Zajęcia mogą zostać odwołane przez instruktora w przypadku:
a) choroby instruktora,
b) sytuacji, gdy na terenie danej placówki odbywa się impreza artystyczna lub
uroczystość uniemożliwiająca przeprowadzenie zajęć,
c) zaistnienia przypadków tzw. siły wyższej,
d) wyjazdu instruktora na konkursy, warsztaty, szkolenia, koncerty.
2. W przypadku odwołania zajęć z powodów określonych w pkt 1 lit. a, c i d, zajęcia
będą odrabiane w innym terminie, ustalonym z uczestnikami przez instruktora.

3. Uczestnik zajęć ma prawo 1 raz w semestrze przesunąć zajęcia na inny termin
w porozumieniu z instruktorem, zgłaszając tę informację najpóźniej na 2 dni
wcześniej przed planowymi zajęciami.
REZYGNACJA, SKREŚLENIE Z LISTY UCZESTNIKÓW
1. Uczestnik może zrezygnować z zajęć w trakcie trwania roku szkolnego po zakończeniu
danego dla poszczególnych zajęć okresu rozliczeniowego tj. miesiąca. W przypadku
rezygnacji w trakcie miesiąca opłaty miesięczne nie podlegają zwrotowi, a wszelkie
zaległości finansowe należy niezwłocznie uiścić.
2. Skreślenie z listy uczestników następuje po okresie 1 miesiąca, jeśli uczestnik przestał
chodzić na zajęcia bez uprzedniego poinformowania o tym CKiS. Powrót na zajęcia jest
możliwy pod warunkiem uregulowania zaległości finansowych za miesiąc, w którym
Uczestnik blokował miejsce oraz po ponownym wpisaniu się na listę.
3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach należy powiadomić o tym
prowadzącego.

ZASADY KORZYSTANIA Z SAL
1. Korzystanie z sal i pracowni odbywa się zgodnie z ich przeznaczeniem.
2. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do dbałości o porządek w sali, w której odbywają się
zajęcia.
3. Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu
instytucji. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub
opiekunowie dzieci.
4. CKiS nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione na
terenie CKiS.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Podpisanie regulaminu oznacza akceptację zasad prowadzenia zajęć w CKiS, ich
programu oraz cennika opłat.
2. Decyzje w sprawach nieujętych Regulaminem podejmuje Dyrektor po konsultacji
z instruktorem.
3. Wzór karty zgłoszenia uczestnika stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika w formie
zdjęć lub filmów dokumentalnych promujących zajęcia i wydarzenia kulturalne

jednostki, a także do przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn.
zmianami), stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
5. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany i bieżące informacje będą
przekazywane uczestnikom osobiście.

