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REGULAMIN ZAJĘC
GMI|{NEGO OŚRODK_Ą KULTURY W GORZYCACH
Gminny ośrodekKtrltury \\, Gorzycach Zgodnie Ze SWoją działalnościąStatutową
i uzdolnień
organizuje dla dzieci i młodzteży Zajęcia W celu Zaspokojenia ich potrzeb

1.

altyStycZnych.
,,

J.
4.

Regulamin obowiązuje we wszystkich placowkach podległych pocl Gminny Ośrodek
Kultur.v rł, Gorzycaclr.
Prowadzone są zaięcia z clztędzlnv tańca. mllzyki, plastyki. teatru, politechniczne
(modelarnia i robot_vka). fotografi cznę. Zajęcia odbywają Się W grupach oraz indywidualnie,
zajęcla grupowe jak i indyrł,idualne odbywają się zgodnie z opracowanym harmonoglamem
zalęć. W przypadkLl Zajęć tanecznych, plctsĘcznych i teatralnych minimalna ilość
chętnych dcl
uczestników w grttpie powinna wynosić 8 osób. W sytuacji, gdy ilośćo,sób
jej funkcionowanitt poclejnnĘe
tlczestnictyya u, dcmych zajęcictch .jest nlniejszcł decyzję o
Dyrektor GOK.
Warunkien uczestnictwa \ł, zaięciaclr jest akceptacja niniejszego Regulaminu i złozenie
osobY
pisemnego oświadczenia(Załączniknr. 1 do Regulaminu) przez rodziców/oPiekunow
_ zaświadczęnialekarskiego oraz
rriepełnoletniej. przy zajęciach, ktore tego wynagają
(.Załącznik nr,3
wnięsienie stosownych opłat. określonych rł,cenniku opłat GOI( GorzYce

Nr 01 52l I2l 16).
Wysokośc opłat za za.jęcia reguluje cennik ( Załączntk nr, 3 do Zarządzenia Nr
0]52/12116). opłat,v należy dokonac na pielwszyclr zajęciach w miesiącu.
konto
Naleznośc moze być regulor,vana bezpośrednio u instruktora lub Przelewem na

do Zarządzenia
6.
7.

GOKu

nr rachunku bankowego:

,BS Oddział Gorzyce
8.
9.

51
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0001

dopiskiem np.: Jan Kowalski- plastylra - SDK Gorz5rce
Dyrektor wprowadza znlżkt na odpłatnoścza zalęcia dla osób posiadających KARTĘ
DIJżEJ RODZINY (Zarządzentę OI52l13l16 z dnia 05.09.2016)
lub
Dyrektor na podstawie pisemnej prośby,nloze ustalic indywidualne zwolnienia

z

obniżenia opłat w przypadku trudnej sytuacji materialnej,

wyłączeniem uczestnikor,v zespołorv tanecznych Fokus, Prologos, Alegria oTaz
np,
teatralnycil, zwrot wrriesionej opłaty moze nastąpić tylko w wyjątkowych sytuacjach,

n. Z

ltdokumeritorł,anej nieobecności z powodu przedłuzaj ącej się choroby"

1l. Gnrinn.v OśrodekKultury:

.

zapewnia niezbę<ine rł,arutrki i mer_vtorycznie przygotowaną kadrę do prawidłowego
przebiegu organizowanych zaj ęc,

zaj ęć,
zapewnia niezbędne ponrieszczenia do prowadzenia tematycznych
konkursów,
promuje działalnośćpoprzez występ.v i pokazy w trakcie róznyclr imprez,

a

a

przeglądórł. zarr odóri

-

zajęcia teatralne),
zaperł,nia stroje i rekrvizvt1,. fiezeli je st taka kor-riecznośćnp,
nieobęcności instruktora lub
zastrzega sobie pralł,o c]o oclr,vołania zajęć rł, przypadku
Zajęcia mogąbyć przeniesione na inny termin, o czyn

a
a

innyclr zaistrriałyclr olroliczności.
poirrformuj e rtcze stników- instlrrktor prowadzący.
danych osobowych, zdjęć
zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania
związanych z
i nagrań tilmowych w celach irrformacl,jnyclr i promocyjnych,
oświatolł,ąGOK-u, Podpisarrie oświadczenia przęz

działalnościąkulturalno-

ich danych
rodzica/opiekttna jest rórł,noztraczne ze zgoclą l1a wykorzystywanie
do w/w celow,
osobowych (dziecira) oraz zdlęć i nagrań filnrowych z ich udziałern
sierprria 1997 r, (Dz, U, z
zgoclrrie z lJstawą o Ochronie Danyclr Osoborvyclr z dn,29
żaO2r" Nr 101 poz.9ż6zeztn.),

nie ponosi odpowiedzialrrości za

.

rzeczy- prywatne

uczestników, które mogą Zostac

zagubiorre \ub zntszczone podczas zajęć,
tez nieodpowiedniego
rv przypaclku niesvstenat},cznego uczestnictr,r,a w zajęciach. lub
zajęc,
zaclrolvania. uczestnik lnoze b,vć skreślonr,, z listy uczestnikolv
Fokus I, lI i IiI, Alegria
w przypadku rezygnacji uczestnika z zajęc w grupach Prologos,
plzygotowanego dla niego
oraz teatralnych po 31 grudnia b.r., uczestnik pokrywa koszty
stroju.

11. Uczestnik zajęć:

.
.

.
.
.
o

zajęciaclr,
ma oborviązek systenratycznie brac udział w organizowanych

ma oborviązelr podporządkor.vać się polecenion

i

uwagom instruktora

w

sprawach

organizacyj rrych i wyclrowarł,czych,

zabrania się op1_lszczanta miejsca zajęcbez zgody irrstruktora
ma oborviązelt regularnie viszczac opłat.v zaudział w zajęciach,
je pr_rrrktr_ralnie o wyznaczonych porach,
na zajęcia należ_v prz,vclrodzić i kończl"ć
na Posiłek,
w trakcie zajęć nie rrależy jeśćarri pić. N4ozna to robiĆ lvtrakcie pIZer\Ą/Y
innym uczestnikom,
w miejscu czystynr i bezpiecznym oraz rrie utrudniając pracy
. nie moze wpro wadzac osob nieupowaznionych do przebywania w trakcie zajęc,
. tlie moze tworzyć dokumentacji fbtograficzr'ej bez zgody organizatora,
uczestników zajęĆ tYPqje
12. Do trdziałrr w konkursach. przeglądach, pokazach, zawodach.
instruktor prowadzący.
do przedstawienia pisemnej zgody
13. Na każdy wyjazd uczestnicy zajęć zobowiązani są
rodzicorv/opiekunow.

1,1.Wy,lazdy wynagające ciodatkowe.j odpłatnościuczestników

będą kazdorazowo

konsultorvane z ro clzic am i/op iekltnami ucze stni liow zaj ęc.
decyzja o ich rozstrzYgnięcitt
15" W kwestiach nieprzervidzian.vch nirriejsz,vrn Regtrlaminem.
naiezy do Dyrektora GOK,
Regulamirr j est dostępny na stronie GOK Gorzycę: www.gokgorryce,pl

Gminny Ośrodek Kuhury w Gorzycaci,

Plac Erazma Mieszczańskiego
39-432 Gor*ryce

tellfax 15 836-2.1-31
NlP:867-16-18{66
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DYREKToR

""')ĘĘ2*^:-

G m in

negs-O{gdta Kultury
uma

o§wrłpcznNrB nonzrqł loprnruxł
Oświadczam,

że zapoznałem/łam się z treściąRegulaminu Zajęć GOK Gorzyce oraz Cennikiem

opłat GoK Gorzyce iwyrażam zgodę na uczestnictwo mojej córki/syna

/ imię i nazwisko dziecka oraz data urodzenia /

w takich zajęciach,
oświadczam jednocześnie, ze stan zdrowia mojej córki/syna pozwala na udział

w zajęciach córki/syna*
Przedkładam zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uczestnictwa
Dane kontaktowe

rodzical opiekuna: tel

email:

; ......,,....,

(data i podpis rodzica/opiekuna)

osobowych (tekst
Zgodnie z art.24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia t997 r, o ochronie danych
jednolity Dz. U, 2Ot4 poz. t3.82 ) informujemy, że:

1,. Administratorem pani/pana danych osobowych jest Gminny OŚrodek KulturY w GorzYcach,

2.

lnstYtucji KulturY
ul. plac Erazma Mieszczańskiego 1_0, 39-432 Gorzyce, wpisany do Rejestru
_
Gminy Gorzyce pod numerem , NlP: 867 - 16 18 - 866, REGoN: 005671532,
prowadzenia wyżej
Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celu niezbędnym do
wymienionych zajęć kulturalno_ oświatowych w roku klo 201,6/Ż017 i nie będą udostęPniane
innym osobom,

wizerunkiem oraz
udział w zajęciach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikowanie zdjęć z
publikowanie zdjęć prac wykonanych przez uczestnika zajęć* na stronie internetowej:

i

innych zwyczajowo przyjętych środkachprzekazu,
www.gokgorzyce.pI, www.facebook.com
z publikacją.
z jednoczesnym zrzeczeniem się prawa do honorarium w związku
* dotyczy uczestników zajęć plastycznych

osobowYch w zakresie:
Ja niżej podpisany/podpisana wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
przez Administratora DanYch,
imię i nazwisko, adres zamieszkania, wizerunek, numer telefonu, email

1,0, 39-432
którym jest Gminny ośrodek Kultury w Gorzycach, ul Plac Erazma Mieszczańskiego
w roku klo Ż016/Ż017,
Gorzyce w celu niezbędnym do prowadzenia zajęć kulturalno - oświatowYch

(

miejscowośći data

)

(

czytelny podpis

)

