Załącznik Nr 1
Zarządzenia nr 1/09/2018
Dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury
z dnia 1 września 2018 r.

Regulamin zajęć stałych
Pyrzyckiego Domu Kultury
1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Pyrzycki Dom Kultury
jest:
a) zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu,
b) dostarczenie wypełnionego formularza Oświadczenia stanowiącego załącznik
nr 1 regulaminu,
c) terminowe wniesienie opłaty za zajęcia.
2. Rezygnacja z listy uczestników zajęć następuje w sytuacji, gdy uczestnik złoży
ustną bądź pisemną rezygnację. W imieniu niepełnoletnich uczestników sprawy
organizacyjne oraz płatności za zajęcia dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.
3. W czasie zajęć na sali mają prawo przebywać wyłącznie uczestnicy, którzy w danej
chwili odbywają swoje zajęcia z Instruktorem i osoby wskazane przez Instruktora
(rodziców, opiekunów, rodzeństwo prosimy o opuszczenie sali w czasie trwania
zajęć).
4. W przypadkach uzasadnionych, po konsultacji z Instruktorem, może on wyrazić
zgodę na przebywanie rodziców/opiekunów na terenie zajęć.
5. Zajęcia odbywają się pod nadzorem Instruktora.
6. Rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za skierowanie na zajęcia
dziecka, którego zdrowie zagraża pozostałym uczestnikom zajęć lub samemu
dziecku.
7. Rodzice/opiekunowie powinni dostosować się do sugestii Instruktora dotyczących
odpowiedniego ubioru i obuwia.
8. Instruktor odpowiada za uczestników zajęć tylko na sali ćwiczeń.
9.

W sytuacji gdy rodzic nie wyraża zgody na samowolne opuszczenie zajęć przez
dziecko zobowiązany jest do odebrania uczestnika zajęć (dziecka) bezpośrednio po
zajęciach i ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczny powrót dziecka do domu.

10. Po zakończeniu zajęć i zadeklarowanej zgody rodzica na samowolne opuszczenie
zajęć przez dziecko po ich zakończeniu Instruktor oraz Pyrzycki Dom Kultury nie
bierze odpowiedzialności za powrót dziecka do domu.
11. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć zobowiązani są
do stosowania się do poleceń pracownika Pyrzyckiego Domu Kultury.
12. O ewentualnych uszkodzeniach sprzętu i elementów wyposażenia pracowni,
w której odbywają się zajęcia/warsztaty należy niezwłocznie poinformować
Instruktora lub pracownika Pyrzyckiego Domu Kultury.
13. Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu
instytucji. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub
opiekunowie dzieci.

14. Wysokość opłaty za dane zajęcia określa Zarządzenia nr 1/09/2018 Dyrektora
Pyrzyckiego Domu Kultury z dnia 1 września 2018 r.
15. Instruktor jest upoważniony i zobowiązany do bieżącego kontrolowania opłat
uiszczanych przez uczestników zajęć.
16. Opłaty za dany miesiąc należy dokonywać z góry w kasie PDK lub przelewem na
konto bankowe PKO Bank Polski SA 72 1020 4867 0000 1102 0156 9136
w terminie do dnia15-tego każdego miesiąca, którego opłata dotyczy. Opłata
dokonana po tym terminie nie będzie uznawana.
17. W przypadku stwierdzenia braku wpłaty za zajęcia, uczestnik nie może wziąć
udziału w zajęciach w danym miesiącu.
18. W wyjątkowych sytuacjach, spowodowanych m.in. chorobą trwającą dłużej niż
2 tygodnie, istnieje możliwość wspólnych uzgodnień dot. opłaty za zajęcia
pomiędzy Dyrektorem Pyrzyckiego Domu Kultury, a uczestnikiem zajęć.
19. Jeżeli zajęcia nie odbędą się z przyczyn leżących po stronie Pyrzyckiego Domu
Kultury lub Instruktora będą zrealizowane w terminie ustalonym wspólnie przez
Instruktora i rodziców.
20. Jeśli uczestnik bierze udział w zajęciach po raz pierwszy (lekcja próbna) i deklaruje
chęć dalszego udziału, to obowiązuje go pełna opłata za miesiąc zajęć. Jeśli
uczestnik bierze udział tylko w lekcji próbnej, jest ona bezpłatna.
21. 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.
22. Dyrektor Pyrzyckiego Domu
w regulaminie.

Kultury

zastrzega

sobie prawo do zmian

23. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu zajęć,
poszanowania mienia placówki, przestrzeganie norm społecznych wobec innych
osób, a także przepisów bhp i p.poż obowiązujących we wszystkich
pomieszczeniach Pyrzyckiego Domu Kultury.
24. W sprawach nie uregulowanych w regulaminie zajęć/warsztatów decyzje podejmuje
Dyrektor Pyrzyckiego Domu Kultury

