Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 12/2019
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym
z dnia 30 września 2019 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w zajęciach artystycznych
organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym

Regulamin
uczestnictwa w zajęciach artystycznych organizowanych przez Gminy Ośrodek Kultury
w Trzydniku Dużym

I.
WARUNKI UCZESTNICTWA
1.

2.
3.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w
Trzydniku Dużym jest:
a) Zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu przez rodzica/prawnego opiekuna
niepełnoletniego uczestnika zajęć;
b) Dokonanie zgłoszenia uczestnika zajęć przez rodzica/prawnego opiekuna u
instruktora prowadzącego zajęcia na stosownym formularzu zgłoszeniowym, co jest
jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu;
c) Formularz zgłoszeniowy - Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna w sprawie
uczęszczania dziecka na zajęcia artystyczne w Gminnym Ośrodku Kultury w
Trzydniku Dużym, łącznie z Klauzulą zgody na rozpowszechnianie informacji na
temat Dziecka, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu;
d) W przypadku zajęć płatnych - uiszczenia opłaty regulowanej cennikiem, w terminie
do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego kolejny miesiąc zajęć.
Zajęcia prowadzone będą od września do czerwca.
W imieniu niepełnoletniego uczestnika płatności za zajęcia dokonuje rodzic/prawny opiekun.
II.
OPŁATY

1.

2.

3.

W przypadku zajęć płatnych rodzic/prawny opiekun zobowiązuje się do systematycznych
opłat poprzez wypełnienie Deklaracji płatności za zajęcia artystyczne w Gminnym Ośrodku
Kultury w Trzydniku Dużym. Wzór Deklaracji stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego
regulaminu.
Za zajęcia realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym wysokość opłat
za uczestnictwo, w zależności od rodzaju zajęć, reguluje poniższy cennik:
a) ZAJĘCIA GRUPOWE
− Zajęcia taneczne: 50,00 zł/osoba miesięcznie;
Opłatę za zajęcia taneczne uiszcza się bezpośrednio u instruktora prowadzącego
zajęcia.
− Akrobatyka: 50,00 zł/osoba miesięcznie;
Opłatę za zajęcia akrobatyki dokonuje się przelewem na konto bankowe
Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym.
b) ZAJĘCIA INDYWIDUALNE
− Nauka gry na gitarze: 50,00 zł/osoba miesięcznie.
Opłatę za naukę gry na gitarze dokonuje się przelewem na konto bankowe
Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym.
Udział w pozostałych zajęciach jest bezpłatny:
− zajęcia plastyczne;
− nauka gry na keyboardzie;

− nauka gry na pianinie;
− zajęcia wokalne.
4. Opłaty wnoszone są z góry do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc zajęć.
5. Opłat należy dokonywać przelewem na konto bankowe Gminnego Ośrodka Kultury w
Trzydniku Dużym. Nazwa banku i numer konta: BSZKo/Trzydnik: 29 8717 1080 2006 6000
0749 0001. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka, miesiąc, za który jest
dokonywana wpłata oraz rodzaj zajęć.
6. Miesięczna opłata za uczestnictwo w zajęciach ustalana zostaje z góry na dany miesiąc.
Absencja uczestnika zajęć nie ma wpływu na wysokość opłat za korzystanie z zajęć.
7. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od uczestnika zajęć - zajęcia nie odbędą się (np.
ferie zimowe, nieobecność instruktora, odwołanie zajęć na skutek wewnętrznych ustaleń GOK
itp.) odpłatność za dany miesiąc podlega ustaleniom Dyrektora lub Głównego Księgowego
GOK.
8. Obecność uczestników zajęć i uiszczanie opłat kontrolowane jest przez instruktorów
prowadzących zajęcia.
9. W spornych sytuacjach informacji o płatnościach za zajęcia udziela Dyrektor GOK.
10. Instruktorzy nie mają prawa pobierać od uczestników zajęć opłat za udział w zajęciach.
11. Istnieje możliwość dodatkowych opłat w związku z wyjazdami oraz imprezami
organizowanymi poza obrębem Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym.
12. Wszelkie przypadki nie ujęte w regulaminie będą rozpatrywane indywidualnie.
III.
KWESTIE ORGANIZACYJNE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zajęcia odbywają się w miesiącu i czasie ustalonym przez Dyrektora GOK w porozumieniu z
instruktorami.
Program zajęć, czas trwania ustalony jest z Dyrektorem GOK na podstawie grafiku
przygotowanego przez instruktora prowadzącego dane zajęcia.
Uczestnicy wybranych form zajęć podzieleni są przez prowadzącego instruktora na grupy o
określonej liczebności, dostosowanej do wieku uczestników i poziomu zaawansowania.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian grafiku zajęć, o czym instruktor poinformuje
rodziców/prawnych opiekunów uczestników zajęć.
Minimalną liczbę uczestników zajęć grupowych, niezbędną do rozpoczęcia zajęć dla danej
grupy ustala Dyrektor GOK. Minimalna liczba uczestników wynosi: 8 osób.
Zmniejszenie się liczby uczestników o ponad 30% w stosunku do ustalonego minimum,
skutkuje likwidacją grupy.
Odwołanie, przeniesienie lub odpracowanie zajęć może nastąpić po wcześniejszym
powiadomieniu rodziców/prawnych opiekunów uczestników zajęć.
IV.
BEZPIECZEŃSTWO

1.
2.
3.

Każdy uczestnik oraz jego rodzic/prawny opiekun na pierwszych zajęciach zostaje
poinformowany przez instruktora o organizacji zajęć.
Rodzic/prawny opiekun składa deklarację na formularzu zgłoszeniowym (Załącznik nr 1 do
regulaminu) w sprawie przyprowadzania dziecka na zajęcia i odbierania dziecka po zajęciach.
Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora prowadzącego. Rodzic/prawny
opiekun podejmuje decyzję w sprawie opuszczania przez dziecko zajęć po ich zakończeniu. W
sytuacji gdy rodzic/prawny opiekun nie wyrażą 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.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Po zakończeniu zajęć i zadeklarowanej zgody rodzica na samowolne opuszczanie zajęć przez
dziecko po ich zakończeniu instruktor oraz Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym nie
biorą odpowiedzialności za powrót dziecka do domu.
Rodzic/prawny opiekun może przyprowadzić dziecko na zajęcia 15 minut przed ich
rozpoczęciem. Instruktor oraz Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym nie biorą
odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka przyprowadzonego wcześniej niż 15 minut
przed rozpoczęciem zajęć.
Uczestnik zajęć zobowiązuje się dostosować do wytycznych instruktora.
Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia bez
wiedzy i zgody instruktora prowadzącego.
Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody instruktora wyposażenia sal, w
których odbywają się zajęcia, poza budynek GOK.
Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia sal
ponosi osoba nieprzestrzegająca zasad ich użytkowania, a w przypadku osoby niepełnoletniej
jest to rodzic/prawny opiekun.
Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada instruktor prowadzący
zajęcia.
GOK nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na korytarzu lub w salach, w
których odbywają się zajęcia. GOK nie odpowiada również za rzeczy wartościowe, które są
własnością uczestnika zajęć, a które mogą być zgubione, skradzione lub zniszczone.
Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób,
przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć zobowiązani są do stosowania się
do poleceń pracownika GOK.
Uciążliwi uczestnicy, utrudniający korzystanie z zajęć innym osobom, zostaną skreśleni z listy
uczestników zajęć.
O ewentualnych uszkodzeniach sprzętu i elementów wyposażenia sal, w których odbywają się
zajęcia należy niezwłocznie poinformować instruktora lub innego pracownika GOK.
Zabrania się przebywania na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym osobom
nietrzeźwym oraz znajdujących się pod wpływem innych środków odurzających.
Na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym obowiązuje całkowity zakaz
palenia tytoniu, spożywania alkoholu i innych środków odurzających.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Dyrektor GOK.

V.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

2.

3.

Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
nieszczęśliwe wypadki uczestników, powstałe na skutek nieprzestrzegania zasad
bezpieczeństwa.
Zajęcia wyjazdowe, występy, koncerty, wystawy odbywające się poza terenem Gminnego
Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym wymagają dodatkowej pisemnej zgody
rodzica/prawnego opiekuna.
Dyrektor GOK zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.
VI.
KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane RODO) - (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),
uprzejmie informuję, iż:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

Administratorem danych osobowych jest: p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w
Trzydniku Dużym z siedzibą: Trzydnik Duży 3, 23-230 Trzydnik Duży.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - adres e-mail: inspektor.rodo@trzydnikduzy.pl adres
do korespondencji: Trzydnik Duży 3, 23-230 Trzydnik Duży.
Dane osobowe przetwarzane są w celach informacyjnych i promocyjnych związanych ze
statutowym działaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
c oraz art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. oraz w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są na
podstawie wyrażonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (np. numer telefonu
do kontaktu, wizerunek dziecka) - art. 6 ust.1 lit. a RODO.
Dane osobowe mogą zostać przekazane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
Dane będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie (Rozdział III RODO - Prawa osoby, której dane dotyczą - art. 15-22).
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obligatoryjne, a
w pozostałym zakresie dobrowolne.
Ponadto informuję, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega
Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu, o czym stanowi art. 22 RODO.

Załącznik Nr 1
do Regulaminu uczestnictwa w zajęciach artystycznych
organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna w sprawie uczęszczania dziecka na zajęcia artystyczne
w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzydniku Dużym

Imię i nazwisko dziecka…………………………………………………………….……………………………………..…………..….
Dane kontaktowe rodziców/prawnych opiekunów
Imiona i nazwiska rodziców ……………………………………………………………………….…………………………...…………
Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………………………………….…
Numery telefonów do kontaktu…………………………………………………………………………………………………………..

Rodzaj zajęć, na które dziecko będzie uczęszczać (podkreślić właściwe):
 ZAJĘCIA WOKALNE
(zajęcia indywidualne, bezpłatne)


NAUKA GRY NA PIANINIE
(zajęcia indywidualne, bezpłatne)



NAUKA GRY NA KEYBOARDZIE
(zajęcia indywidualne, bezpłatne)



ZAJĘCIA PLASTYCZNE
(zajęcia grupowe, bezpłatne)



NAUKA GRY NA GITARZE
(zajęcia indywidualne, płatne 50,00 zł/miesiąc)



ZAJĘCIA TANECZNE
(zajęcia grupowe, płatne 50,00 zł/miesiąc)



AKROBATYKA
(zajęcia grupowe, płatne 50,00 zł/miesiąc)

Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na udział w tych zajęciach oraz deklaruję, że gdy zajdzie
taka potrzeba, odbiorę dziecko przed zakończeniem zajęć.
Jednocześnie oświadczam, iż moje dziecko: (proszę zaznaczyć a lub b)
a)

b)

będzie przeze mnie przyprowadzane na zajęcia oraz odbierane po zakończeniu zajęć;
samodzielnie będzie przybywało na zajęcia i samodzielnie wracało do domu.

Oświadczam, że jako rodzic/prawny opiekun zapoznałem/am się z Regulaminem uczestnictwa w zajęciach
artystycznych organizowanych przez Gminy Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym, a w szczególności z
klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

……………………………...………………..…………………

(data, czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Informacja o działaniach promocyjnych Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym
Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym informuje o swojej działalności podejmując aktywne działania
promocyjne. W tym celu prowadzi m.in. tablice informacyjne, stronę internetową, facebook. W zasobach tych
publikuje informacje o najważniejszych wydarzeniach, przedsięwzięciach, sukcesach członków społeczności, w
tym Wychowanków. Rozpowszechniane są tylko te informacje, które stawiają Gminny Ośrodek Kultury w
Trzydniku Dużym i Wychowanków w dobrym świetle. Wzbogaca się je zdjęciami i ewentualnie nagraniami
filmowymi, które zostały wykonane w czasie uroczystości, wydarzeń, zajęć artystycznych. Administrator danych
Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym, szanując i przestrzegając prawa Wychowanków i ich Rodzin,
serdecznie prosi o podjęcie decyzji dotyczącej rozpowszechniania informacji nt. Państwa dziecka w celach
promocji Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym.
•

•

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane RODO).
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Klauzula zgody na rozpowszechnianie informacji na temat Dziecka, w tym wykorzystanie jego wizerunku
w celu budowania pozytywnego wizerunku Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym

Ja Rodzic/Opiekun Prawny uprawniony do składania oświadczeń dotyczących mojego dziecka:

…………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka )

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych mojego dziecka do celów wydarzeń, przedsięwzięć, w których będzie brało udział,
informacji o jego sukcesach, w tym także wizerunku mojego dziecka (tj. fotografii, nagrań ), na którym będzie
możliwa identyfikacja mojego dziecka.
Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu budowania pozytywnego wizerunku i promocji Gminnego Ośrodka
Kultury w Trzydniku Dużym w przestrzeni publicznej i w mediach.
Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo wycofać powyższą zgodę w dowolnym momencie poprzez złożenie
pisemnego oświadczenia. Dane będą mogły być przetwarzane do czasu wycofania zgody. Brak zgody będzie
skutkował pominięciem informacji dotyczących mojego dziecka w podanych informacjach o sukcesach,
wydarzeniach, w których brało ono udział.

……………………………...………………..…………………

(data, czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Wyrażam zgodę na korzystanie z mojego prywatnego numeru telefonu w celu sprawnego kontaktu ze mną w
sprawach mojego dziecka.

……………………………...………………..…………………

(data, czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Załącznik Nr 2
do Regulaminu uczestnictwa w zajęciach artystycznych
organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym

Deklaracja płatności za zajęcia artystyczne w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzydniku Dużym
(w przypadku zajęć płatnych)

Deklaruję wnosić systematycznie opłatę z góry do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc zajęć za zajęcia
artystyczne odbywające się w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzydniku Dużym, w których będzie uczestniczyć
moje dziecko ……….……………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)

……………………………...………………..…………………

(data, czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

