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Regulamin 

uczestnictwa w kołach zainteresowań 

w Gminnym Centrum Kultury im. Anny Sojko w Dobroszycach 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Gminne Centrum Kultury im. Anny Sojko w Dobroszycach działa jako samorządowa 

instytucja kultury posiadająca osobowość prawną, zarejestrowana w Rejestrze 

Instytucji Kultury prowadzonym przez Gminę Dobroszyce. 

2. W ramach statutowej działalności w zakresie upowszechniania kultury, GCK prowadzi 

koła zainteresowań dla dzieci i młodzieży. 

3. Wykaz kół zainteresowań prowadzonych przez GCK dostępny jest na stronie 

internetowej www.gckdobroszyce.pl oraz w siedzibie GCK, ul. Parkowa 14, 56-410 

Dobroszyce lub pod numerem telefonu 71 3141289. 

 

II. Warunki uczestnictwa w kołach zainteresowań. 

 

Warunkiem uczestnictwa w kołach zainteresowań prowadzonych przez GCK jest: 

1. Pisemne zgłoszenie uczestnika (w przypadku osób niepełnoletnich, podpisane przez 

rodzica/opiekuna prawnego) na formularzu otrzymanym w biurze GCK. 

2. Zapoznanie się z regulaminem i jego pisemna akceptacja. 

3. Uiszczenie opłaty za zajęcia. 

 

III. Kwestie organizacyjne. 

 

1. ZajęciaodbywająsięwsiedzibieGCK,ul.Parkowa14,56-410Dobroszyce lub innym, 

wyznaczonym przez Dyrektora GCK miejscu. 

2. Obecność uczestników na zajęciach kontrolowana jest przez instruktorów 

poszczególnych kół i odnotowywana w liście obecności. 

3. Program i czas trwania zajęć ustalony jest przez Dyrektora GCK w porozumieniu  

z instruktorami poszczególnych kół zainteresowań. 

4. GCK zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym poinformuje 

telefonicznie, mailowo lub osobiście uczestników, rodziców/opiekunów prawnych 

uczestników , a jeśli zmiana następuje na stałe, także na stronie internetowej 

www.gckdobroszyce.pl 

 

IV. Bezpieczeństwo. 

 

1. Uczestnicy w trakcie zajęć znajdują się pod opieką instruktora prowadzącego. 

2. W przypadku zajęć organizowanych poza budynkiem GCK: 

a) w najbliższym otoczeniu, nie wymagającym transportu, wpisane są w charakter 

zajęć i nie wymagają dodatkowej zgody rodzica/opiekuna prawnego 

b) zajęciawyjazdowe,występy,koncerty,konkursy poza terenem Dobroszyc, 

wymagają dodatkowej zgody rodzica/opiekuna prawnego. 

3. Odpowiedzialność za niepełnoletniego uczestnika zajęć podczas drogi na zajęcia 

oraz powrotu do domu spoczywa na rodzicu/opiekunie prawnym. 

4. Uczestnikzajęćzobowiązanyjestdostosowaćsiędo wytycznych instruktora 

(np. dotyczących stroju). 

http://www.gckdobroszyce.pl/
http://www.gckdobroszyce.pl/
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5. Uczestnikom nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia 

bez zgody i wiedzy instruktora prowadzącego. 

6. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody i wiedzy instruktora 

prowadzącego wyposażenia sali poza miejsce, w którym odbywają się zajęcia. 

7. Odpowiedzialność za zniszczenia wyposażenia sali ponosi osoba nieprzestrzegająca 

zasad ich użytkowania – w przypadku osób nieletnich są to rodzice/opiekunowie 

prawni. 

8. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych 

osób, przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa. 

9. W przypadku jakichkolwiek zagrożeń, uczestnicy zajęć zobowiązani są do stosowania 

się do poleceń pracowników GCK. 

 

V. Płatność za udział w kołach zainteresowań. 

 

1. Koła zainteresowań w GCK prowadzone są odpłatnie. 

Odpłatność ta wynosi 25 zł za miesiąc i dotyczy każdego rodzaju zajęć. 

2. Odpłatność należy uiszczać najpóźniej do 15 dnia każdego miesiąca (z wyjątkiem 

lipca i sierpnia, kiedy trwa przerwa wakacyjna i zajęcia nie odbywają się) za dany 

miesiąc przelewem na konto: 

Bank Spółdzielczy w Oleśnicy O/Dobroszyce Nr 20 9584 1034 2004 0400 0651 0001. 

3. W przypadku nieobecności trwającej ponad miesiąc, uczestnik zajęć płaci tylko 

za te miesiące, w których uczestniczył co najmniej w jednych zajęciach. 

4. Brak wpłaty za zajęcia będzie skutkował wystawieniem przez GCK upomnienia, 

wzywającego do uregulowania zaległej płatności. 

5. Jeżeli pomimo dwukrotnego upomnienia, uczestnik lub rodzic/opiekun nie opłaci 

należności w uzgodnionym terminie, spowoduje to skreślenie z listy uczestników. 

6. Rezygnacja z zajęć nie zwalnia uczestnika z obowiązku uregulowania zaległych opłat. 

7. Na prośbę uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego może być wydany rachunek 

z tytułu uczestnictwa w zajęciach. 

 

VI. Obowiązki uczestników zajęć w zakresie prezentowania osiągnięć 

i dorobku artystycznego związanego z udziałem w kołach zainteresowań GCK. 

 

Uczestnicy kół zainteresowań prowadzonych przez GCK zobowiązani  

są do prezentowania osiągnięć i dorobku artystycznego oraz działalności GCK 

w tymże zakresie, zgodnie z terminami wydarzeń kulturalnych oraz w konkursach, 

przeglądach, prezentacjach artystycznych i wydarzeniach kulturalnych, 

zaproponowanych przez instruktora prowadzącego . 

 

VII. Pozostałe postanowienia. 

 

1. Udział w kołach zainteresowań jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację 

zdjęć lub nagrań filmowych z udziałem uczestników z prezentacji osiągnięć i dorobku 

artystycznego kół, pokazów, konkursów i przeglądów w ramach relacji z danego 

wydarzenia przez instytucję organizującą dane wydarzenie. 

2. Liczba miejsc w danej grupie kół zainteresowań jest ograniczona i ustalana przez 

Dyrektora z instruktorami prowadzącymi. 

3. Zapisani uczestnicy poszczególnych kół zainteresowań mają prawo do kontynuacji 

udziału w zajęciach po przerwie wakacyjnej bez konieczności ponownego 

zapisywania się na nie, pod warunkiem pisemnego potwierdzenia przez uczestnika lub 
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w przypadku niepełnoletnich uczestników przez rodzica/opiekuna prawnego do dnia 

22 września danego roku. Brak takiego potwierdzenia jest równoznaczny  

z wykreśleniem z listy uczestników i wpisaniem na to miejsce innych osób 

zainteresowanych udziałem w danych kołach. 

4. Rezygnacja z udziału w kołach odbywa się poprzez pisemne zgłoszenie rezygnacji 

przez uczestnika lub w przypadku niepełnoletnich uczestników przez rodzica/opiekuna 

prawnego. 

5. Nie zgłoszona przez uczestnika lub w przypadku niepełnoletnich uczestników przez 

rodzica/opiekuna prawnego nieobecność na więcej niż 6 kolejnych zajęciach jest 

równoznaczna z wykreśleniem z listy uczestników i wpisaniem na to miejsce innej 

osoby zainteresowanej udziałem w danych kołach. 

6. W kwestiach nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, decyzje podejmuje 

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury im. Anny Sojko. 

7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2020 r. 


