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REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH STAŁYCH  

W CENTRUM KULTURY GMINY JABŁONNA  

W SEZONIE 2019/2020 

 

I. PODSTAWOWE ZASADY ORGANIZACYJNE 

 

1. Organizatorem zajęć jest Centrum Kultury Gminy Jabłonna zwany dalej CKGJ. 

2. Operatorem zajęć: Judo, Judo Fun, Trening funkcjonalny, Robotyka, Język angielski jest firma 

Artystyka. CKGJ nie odpowiada za zmiany, odwołanie oraz przesunięcia zajęć. Osoba do kontaktu  

w sprawie ww. zajęć: Piotr Artymiuk - tel. 511-215-751.  

3. Zajęcia odbywają się na terenie CKGJ – Piotrków Drugi 10, 23-114 Piotrków Drugi. 

4. Uczestnik zajęć oraz rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani przestrzegać postanowień 

niniejszego regulaminu. 

5. Pracownicy CKGJ oraz Instruktorzy nie biorą odpowiedzialności za uczestnika zajęć podczas drogi 

do CKGJ, drogi powrotnej do domu oraz podczas przerw między zajęciami.  

6. Każdy uczestnik objęty jest zbiorczym ubezpieczeniem NNW. 

7. Zajęcia trwają od 30.09.2019r. do 25.06.2020r. i podzielone są na dwa semestry  

(I sem.- 30.09.-10.01. oraz II sem. – 27.01.-25.06.). 

8. W uzasadnionych przypadkach CKGJ zastrzega sobie prawo do zmian w planie zajęć, do odwołania 

zajęć lub zorganizowania zastępstwa z wcześniejszym powiadomieniem o tym uczestników zajęć.  

9. Zajęcia kończą się pokazem umiejętności zdobytych przez uczestników podczas Zakończenia 

Sezonu w CKGJ.  

10. Warunkiem udziału w zajęciach jest wypełnienie i złożenie w biurze na I piętrze Karty zapisu  

na zajęcia przez rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego uczestnika. Karty można otrzymać  

w CKGJ (w biurze na I piętrze). 

11. Dokumentem stwierdzającym obecność uczestnika na zajęciach jest dziennik zajęć prowadzony 

przez instruktora.  

12. Minimalna liczba uczestników, niezbędna do utworzenia grupy to 7 osób.  

13. Zmniejszenie się liczby uczestników poniżej ustalonego minimum skutkuje likwidacją grupy 

zajęciowej.  

14. Skreślenie z listy uczestników zajęć następuje, gdy uczestnik: 

a) nie uiści pierwszej opłaty za zajęcia w terminie miesiąca od daty zapisania się na zajęcia, 

b) nie wniósł opłaty za zajęcia przez kolejne dwa miesiące, 

c) nie przestrzega przepisów zawartych w niniejszym regulaminie.  
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II. PŁATNOŚĆ ZA ZAJĘCIA 

Wysokość kwoty uiszczanej za zajęcia w CKGJ reguluje CENNIK ZAJĘĆ: 

Nazwa zajęć Cena 

ŚPIEW 70zł/miesiąc 

SKRZYPCE 60zł/miesiąc 

KEYBOARD 60zł/miesiąc 

GITARA 60zł/miesiąc 

ZAJĘCIA PLASTYCZNE 50zł/semestr 

ZAJĘCIA TEATRALNE 50zł/semestr 

TANIEC WSPÓŁCZESNY 40zł/miesiąc 

Nazwa zajęć Cena 

JĘZYK ANGIELSKI 50zł/miesiąc 

ROBOTYKA 80zł/miesiąc 

TRENING FUNKCJONALNY 50zł/miesiąc 

JUDO 80zł/miesiąc 

JUDO FUN 25zł/miesiąc 

JOGA 35zł/2 godziny 

AEROBIK 10zł/godzina 

 

1. Opłaty za zajęcia prowadzone przez CKGJ (śpiew, skrzypce, keyboard, gitara, zajęcia plastyczne, 

zajęcia teatralne, taniec współczesny) należy wnieść z góry w nieprzekraczalnym terminie do 

10 dnia każdego miesiąca u pracowników CKGJ lub na konto bankowe  

o numerze: 59 8685 0001 2600 0606 2000 0020. Tytułem przelewu należy wpisać imię i nazwisko 

uczestnika oraz nazwę zajęć. 

2. Płatności za udział w zajęciach, których operatorem jest firma Artystyka (Judo, Judo Fun, Trening 

funkcjonalny, Robotyka, Język angielski) oraz za aerobik i jogę dokonać należy u prowadzącego 

poszczególne zajęcia.  

3. Opłaty za zajęcia mają charakter abonamentu i nie podlegają zwrotowi. Wyjątek stanowi odwołanie 

zajęć bez możliwości odrabiania z przyczyn leżących po stronie CKGJ. 

4. W przypadku nieobecności dłuższej niż miesiąc (przyczyna losowa/choroba przewlekła) istnieje 

możliwość zwolnienia z opłaty po konsultacji z Dyrektorem CKGJ.  

5. Za nieobecność na zajęciach z przyczyn leżących po stronie uczestnika zajęć CKGJ nie zwraca 

wniesionej opłaty.  

6. Opłata miesięczna dotyczy płatności za 4 zajęcia w miesiącu (gdy odbywają się raz w tygodniu) lub 

8 zajęć w miesiącu (gdy odbywają się dwa razy w tygodniu). W przypadku, gdy w danym miesiącu 

liczba zajęć jest mniejsza (ferie zimowe) opłata jest proporcjonalna do liczby zajęć.  

7. Uczestnik nie może odstępować udziału w opłacanych zajęciach osobom trzecim.  

8. W przypadku rezygnacji z zajęć rodzic/opiekun prawny lub pełnoletni uczestnik jest zobowiązany 

wypełnić Oświadczenie o rezygnacji z zajęć (formularz dostępny u pracowników CKGJ oraz na 

stronie internetowej CKGJ) przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego, czyli do 

ostatniego dnia bieżącego miesiąca. Podpisane oświadczenie należy złożyć u pracownika CKGJ.  
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III. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

 

1. Uczestnik zajęć ma obowiązek zmiany obuwia. 

2. Uczestnicy zajęć, rodzice/opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone  

w mieniu CKGJ w trakcie zajęć. 

3. Uczestnika zajęć obowiązuje dbałość o porządek w pracowni/pomieszczeniu, w tym zakaz 

wynoszenia przedmiotów i sprzętów znajdujących się na wyposażeniu CKGJ. 

4. O ewentualnych uszkodzeniach urządzeń, sprzętu czy innych przedmiotów będących na 

wyposażeniu pracowni/pomieszczenia należy niezwłocznie poinformować Instruktora lub 

pracownika CKGJ. 

5. Prace autorstwa uczestników zajęć powstałe podczas zajęć pod okiem instruktora przechodzą na 

własność uczestnika, jednakże CKGJ ma prawo do nieodpłatnego użyczenia całości, bądź ich 

fragmentów zarchiwizowanych tak w oryginale, jak i w kopiach w celach promocyjnych (wystawy, 

filmy, fotoreportaże na stronę internetową CKGJ oraz do publikowania w mediach i w prasie). 

6. CKGJ nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pomieszczeniach na terenie budynku. 

7. Uczestnik zajęć, rodzic/opiekun prawny podpisując Kartę zapisu na zajęcia  potwierdza  zapoznanie: 

z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych oraz o prawach jakie mu przysługują 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i wyraża tym samym zgodę na: 

a) przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji i dokumentacji zajęć zgodnie z 

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony 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, publ. Dz. Urz. UE L Nr 119) oraz zgodnie z Polityką ochrony 

danych osobowych obowiązującą w Centrum Kultury Gminy Jabłonna; 

b) rejestrowanie (zdjęcia, nagrania filmowe) i wykorzystywanie wizerunku uczestnika podczas 

zajęć do celów statutowych CKGJ, w przypadku uprzednio wyrażonej zgody na piśmie; 

c) informowanie drogą e-mailową, telefoniczną oraz przez system powiadomień sms o ofercie zajęć 

oraz wydarzeniach odbywających się w CKGJ. 

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Dyrektor CKGJ. 


