
REGULAMIN 

UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH 

W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W KURYŁÓWCE 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zgłoszenie uczestnika bezpośrednio w Gminnym Ośrodku 

Kultury w Kuryłówce.  

2. Osoby przyjęte do danej grupy 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 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z  dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zgodnie z art. 13 ust. 

1 i ust. 2. 

3. W zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie osoby zapisane. 

4. Zajęcia prowadzone przez Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce są nieodpłatne. 

5. Uczestnicy zajęć  klasy III Szkoły Podstawowej i młodsze są przyprowadzane ze szkoły do budynku 

ośrodka kultury, a po zajęciach odprowadzane do szkoły przez opiekuna Gminnego Ośrodka Kultury.  

6. Gminny Ośrodek Kultury nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci pozostawionych 

bez opieki po odprowadzeniu do szkoły. 

7. Dziecko ma możliwość samodzielnego powrotu do domu po zajęciach (bez odprowadzania do 

szkoły) wyłącznie za  wyrażeniem zgody rodzica lub opiekuna prawnego.  

8. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu zajęć, poszanowania mienia 

placówki, przestrzegania zasad bezpieczeństwa i kulturalnego zachowania się względem 

współuczestników zajęć, instruktora i pracowników GOK. 

9. Instruktor ma prawo skreślić z listy uczestników w  przypadku: 

a) dużej liczby nieobecności na zajęciach, 

b) nagannego zachowania utrudniającego pracę instruktora, 

c) częstej absencji, w wyniku której ulega destabilizacji praca grupy (próby, przedstawienia itp.), 

d) zgłoszenia chęci usunięcia z listy zajęć na prośbę rodzica lub opiekuna prawnego.  

10. Zmniejszenie ilości uczestników zajęć poniżej minimum ustalonego dla każdej grupy, może 

skutkować likwidacją grupy zajęciowej. 

11. Dokumentem potwierdzającym obecność na zajęciach jest prowadzony przez instruktora Dziennik 

zajęć. 

 



ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ 

1. Zajęcia mogą zostać odwołane w przypadku: 

a) choroby instruktora, 

b) sytuacji, gdy na ternie danej placówki odbywa się impreza artystyczna lub uroczystość 

uniemożliwiająca przeprowadzenie zajęć, 

c) zaistnienia przypadków tzw. siły wyższej. 

2. W przypadku  odwołania zajęć  z powodów określonych  w pkt 1 lit. a i b , członkowie zespołów 

zostaną poinformowani na piśmie lub telefonicznie za pomocą sms na podany numer kontaktowy.  

 

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. Wszystkich uczestników zajęć tanecznych obowiązuje zmienny strój i obuwie. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie opinie i skargi dotyczące zajęć uczestnicy lub ich rodzice czy opiekunowie prawni kierują 

bezpośrednio do Dyrektora GOK. 

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, stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 

5. Zgoda na publikację wizerunku w serwisie społecznościowym Facebook w formie zdjęć lub filmów 

dokumentalnych promujących zajęcia i wydarzenia kulturalne jednostki, a także do przetwarzania 

danych osobowych, stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. 

 

 


