
REGULAMIN  ZAJĘĆ 2021/2022

1. Zajęcia  artystyczne  i  edukacyjne,  odbywają  się  w siedzibie  Centrum Kultury,  Sportu  i  Rekreacji  w Skale

(CKSiR) - 32-043 Skala, ul. Bohaterów Września 42, bądź też w innych obiektach CKSiR.

2. Terminy zajęć, liczebność i podział na grupy określa CKSiR w zależności od liczby uczestników, ich wieku 

i poziomu zaawansowania. CKSiR zastrzega sobie prawo do zmian grafiku zajęć lub odwołania zajęć.

3. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów CKSiR, a czas zajęć jest zróżnicowany i wynika

z ich specyfiki. Pojedyncza jednostka trwa od 45 do 90 minut.

4. Uczestnik zajęć winien korzystać z nich systematycznie, przygotowywać się na nie sumiennie oraz wykonywać

polecenia instruktora. Na zajęciach tanecznych i ruchowych obowiązuje określony przez prowadzącego strój.  

5. Warunkiem uczestnictwa w niektórych zajęciach (np. plastycznych) jest posiadanie przez uczestnika wybranych

własnych materiałów i/lub sprzętów, w zakresie wskazanym przez instruktora.

6. Zajęcia są odpłatne. Cennik jest dostępny na stronie internetowej CKSiR: https://cksir-skala.pl/zajecia-i-kursy-

w-domu-kultury oraz w gablotach informacyjnych w budynku Domu Kultury w Skale.

7. Zapisy  na  zajęcia  odbywają  się  15  min  przed  zajęciami  u  instruktora  prowadzącego,  mailowo

domkultury@cksir-skala.pl lub  telefonicznie:  579 470  970.  Warunkiem  dopuszczenia  do  I  zajęć  jest

wypełnienie Formularza Uczestnika oraz zapoznanie się z Regulaminem i załącznikami do niego, co uczestnik

lub jego prawny opiekun potwierdza własnoręcznym podpisem. Druki można pobrać ze strony: 

https://cksir-skala.pl/plikidopobrania, u instruktora lub w kasie.

8. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie opłaty w formie jednorazowej wpłaty za każdy miesiąc 

z góry do  5-go dnia danego miesiąca.

9. Miesięczna opłata uwzględnia 4 lekcje/zajęcia. Jeśli w danym miesiącu kalendarzowym wypadnie więcej lub

mniej zajęć, należność będzie proporcjonalnie wyższa lub niższa.

10. Nieobecność na zajęciach:

a) jeśli uczestnik opuści zajęcia z własnej winy wniesiona opłata nie podlega zwrotowi,

b) w wyjątkowych  sytuacjach  losowych –  np.  w przypadku  opuszczenia  z  zajęć  z  powodu choroby

(przedstawione do wglądu zaświadczenie lekarskie) opłata za kolejny miesiąc kalendarzowy zostanie

proporcjonalnie pomniejszona,

c) w przypadku zajęć indywidualnych i w parach, po wcześniejszym uzgodnieniu i za zgodą instruktora

prowadzącego, istnieje możliwość przeniesienia zajęć na inny termin, w ramach dostępności sal do

zajęć.

11. W przypadku odwołania zajęć z winy CKSiR lub obostrzeń sanitarno-epidemicznych związanych z pandemią

COVID-19 uiszczona opłata za zajęcia przechodzi na kolejny okres rozliczeniowy (tj. na kolejny miesiąc).

12. Płatności za udział w zajęciach można dokonywać poprzez wpłatę na konto bankowe: 

17 8450 0005 0020 0200 2293 0004 z dopiskiem:  imię i nazwisko uczestnika zajęć,  rodzaj  zajęć i za jaki

miesiąc  (Przykład:  Jan  Kowalski,  Akordeon,  Listopad  2020) lub  gotówką  w  Domu  Kultury  

(w dniach: poniedziałek-czwartek 11.30-19.20, piątek 8.00-16.00).

13. W przypadku dokonania płatności na miejscu, potwierdzeniem wpłaty jest wydawany każdorazowo paragon,  

a w przypadku płatności drogą elektroniczną potwierdzenie przelewu. Dokumenty te są  podstawą reklamacji.
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14. W przypadku szczególnej sytuacji życiowej lub trudnej sytuacji materialnej, uczestnik zajęć lub jego opiekun

prawny  (w  przypadku  niepełnoletnich)  może  wystąpić  do  dyrektora  CKSiR  o  częściowe  lub  całkowite

zwolnienie z opłat za zajęcia.

15. W wyjątkowych okolicznościach (np. choroby instruktora) zajęcia mogą zostać odwołane o czym uczestnicy

zajęć zostaną  powiadomieni wiadomością SMS, e-mailem lub telefonicznie.

16. Podczas oczekiwania na zajęcia, opiekę nad uczestnikiem zajęć (w przypadku osób niepełnoletnich) sprawują

rodzice lub prawni opiekunowie. Ponoszą oni odpowiedzialność za zachowanie i ewentualne szkody materialne,

wyrządzone przez podopiecznych.

17. Centrum  Kultury,  Sportu  i  Rekreacji  w  Skale  zastrzega  sobie  prawo  do  wykorzystywania  

i  przetwarzania,  zdjęć i  nagrań filmowych z zajęć  w celach  informacyjnych i  promocyjnych związanych,  

z prowadzoną działalnością.

18. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja niniejszego regulaminu, wraz z załącznikami, terminowe

wniesienie  opłaty  oraz  przestrzeganie  norm  społecznych  wobec  innych  osób,  a  także  przepisów  BHP  

i przeciwpożarowych, obowiązujących we wszystkich pomieszczeniach Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji  

w Skale. W przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest zgoda rodziców/opiekunów prawnych.

FORMULARZ UCZESTNIKA

Nazwa zajęć  

Nazwisko i Imię Uczestnika  

Nazwisko i Imię Rodzica/Opiekuna Prawnego  

Adres  

Telefon  

E-mail  

Oświadczam,  iż  zapoznałam (-em)  się  i  akceptuję  Regulamin  Zajęć  organizowanych przez

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale, wraz z załącznikami.

Załączniki:

1. Oświadczenie o stanie zdrowia i zgoda na udział w zajęciach 

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku.

3. Klauzula informacyjna RODO.

4. Zasady korzystania z CKSiR podczas pandemii COVID-19.

5. Procedura  szybkiej  komunikacji  z  rodzicami/opiekunami  dziecka  w  przypadku  podejrzenia  zachorowania

dziecka lub personelu na COVID-19

Skała, dn. ……………………………             ……...……………………………

             Imię i nazwisko

     (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)
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