REGULAMIN
uczestnictwa w próbach zespołów artystycznych, zajęciach edukacyjnych i warsztatach
artystycznych organizowanych przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Słomnikach
Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w próbach zespołów artystycznych, zajęciach
edukacyjnych i warsztatach artystycznych organizowanych przez Miejsko-Gminne Centrum
Kultury w Słomnikach (dalej zwane MGCK).
I. Warunki uczestnictwa
1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez MGCK w Słomnikach jest:
zgłoszenie uczestnika zajęć (wypełnienie obowiązkowej karty uczestnictwa), zapoznanie
się z obowiązującym regulaminem zajęć i zaakceptowanie jego postanowień, w przypadku
zajęć płatnych terminowe uiszczanie opłat za zajęcia.
2. Uczestnicy przyjmowani są według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania wolnych miejsc.
Wyjątek stanowią osoby kontynuujące zajęcia indywidualnej nauki gry na instrumencie.
II. Opłaty za zajęcia
1. Wysokość opłat za uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez MGCK
w Słomnikach reguluje cennik, dostępny w sekretariacie MGCK oraz na stronie
www.mgckslomniki.pl.
2. Opłaty wnoszone są do 10-go dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.
3. Miesięczna opłata za zajęcia jest stała i niezależna od ilości zajęć przypadających
w danym miesiącu.
4. Opłata za zajęcia naliczana jest z uwzględnieniem absencji uczestnika zajęć jedynie
w przypadku zgłoszenia jego nieobecności na 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć.
5. Nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach nie zwalnia z obowiązku opłaty.
6. Opłat można dokonywać w sekretariacie MGCK (gotówką bądź kartą płatniczą) lub
przelewem na konto (w tytule przelewu powinno być podane: imię i nazwisko uczestnika,
forma zajęć oraz określenie miesiąca, za który wpłata jest wnoszona).
7. Rezygnacja lub skreślenie z listy uczestników zajęć następuje w sytuacji, gdy uczestnik nie
wniesie opłaty przez kolejne dwa miesiące, będzie nieobecny na zajęciach przez
4 spotkania bez podania przyczyny lub zgłosi instruktorowi rezygnację.
8. Zmniejszenie ilości uczestników zajęć poniżej niezbędnego minimum (ustalonego
indywidualnie w każdej grupie) może skutkować likwidacją grupy zajęciowej, jej
zawieszeniem lub podniesieniem opłaty za zajęcia.
III. Organizacja zajęć
1. Zajęcia odbywają się według ustalonego i podanego do wiadomości uczestników grafiku.
2. MGCK w Słomnikach zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym zobowiązuje
się poinformować uczestników zajęć lub ich rodziców/opiekunów.

3. Odwołanie, przeniesienie lub odpracowanie zajęć może nastąpić jedynie po
wcześniejszym powiadomieniu uczestników zajęć lub ich rodziców/opiekunów.
4. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do aktywnego i systematycznego uczestnictwa
w zajęciach oraz do reprezentowania MGCK w występach artystycznych zgłoszonych przez
instruktora.
5. Obecność uczestników zajęć jest sprawdzana każdorazowo przez instruktorów
prowadzących i odnotowywana w dzienniku zajęć.
6. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby na nie zapisane i spełniające wymagania
wiekowe. Uczestnik nie może odstąpić udziału w opłaconych zajęciach bądź warsztatach
osobom trzecim bez zgody MGCK.
7. W zajęciach nie biorą udziału oraz nie przebywają na sali w trakcie zajęć rodzice ani
opiekunowie prawni uczestników - wyjątek od tej reguły stanowią jedynie warsztaty
organizowane w ramach Klubu rodziców „Maluch w Centrum” i warsztaty plastyczne
„Plastyka dla malucha”.
IV. Opieka i bezpieczeństwo uczestników
1. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora prowadzącego.
2. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany odebrać dziecko w wieku do 13 lat włącznie
bezpośrednio po zajęciach lub złożyć w sekretariacie MGCK pisemne oświadczenie
o jego samodzielnym powrocie do domu.
3. Uczestnicy zajęć mogą przebywać w salach warsztatowych jedynie w obecności
instruktora.
4. Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia bez
wiedzy i zgody instruktora prowadzącego.
5. Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci pozostawionych
bez opieki po zakończeniu zajęć.
6. Każdy uczestnik zajęć jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu zajęć, poszanowania
mienia MGCK, przestrzegania zasad bezpieczeństwa na zajęciach
i kulturalnego zachowania względem współuczestników zajęć oraz pracowników Centrum
Kultury.
7. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć obowiązani są do stosowania się
do poleceń instruktora lub innego pracownika MGCK.
8. Zajęcia wyjazdowe, występy, koncerty poza budynkiem i terenem MGCK
w Słomnikach wymagają każdorazowo dodatkowej, pisemnej zgody rodzica/opiekuna
prawnego małoletniego uczestnika zajęć.
9. MGCK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników
zajęć w holu, salach zajęć i innych pomieszczeniach Centrum Kultury.

