Załącznik Nr 1
do zarządzenia CK.FK.021.27.2021
Dyrektora Centrum Kultury w Chojnie z dn. 22.12.2021r.

Regulamin uczestnictwa zajęciach w Centrum Kultury w Chojnie
§1
Niniejszy Regulamin określa warunki udziału w zajęciach, wysokość oraz zasady pobierania
opłat za zajęcia organizowane w Centrum Kultury w Chojnie, zwanym dalej „CK”.
§2
1. Celem zajęć jest popularyzowanie różnych dziedzin twórczości artystycznej,
rozwijanie talentów i zainteresowań, wychowanie przez sztukę, ochrona tradycji
i dziedzictwa kulturowego.
2. Zajęcia mogą być organizowane dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
3. W imieniu uczestników małoletnich (dzieci i młodzieży do lat 18) sprawy
organizacyjne, odpłatności za zajęcia, załatwiają rodzice lub prawni opiekunowie.
§3
1. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko osoby zapisane jako uczestnicy.
2. Nabór prowadzony jest we wrześniu każdego roku. W przypadku braku miejsc
obowiązuje kolejność zgłoszeń.
Zapisu na zajęcia można dokonać:
1) osobiście u instruktora prowadzącego zajęcia,
2) telefonicznie pod numerem: 91 40 22 001,
3) e- mailowo : ckchojna@ckchojna.pl
3. W przypadku niektórych zajęć o przyjęciu do grupy decyduje instruktor, biorąc pod
uwagę umiejętności uczestnika.
4. Na zajęcia można się zapisywać w miarę wolnych miejsc w trakcie całego roku
kulturalno–oświatowego.
§4
1. Niektóre zajęcia (wymagające zwiększonych nakładów finansowych) mogą być
prowadzone odpłatnie.
2. Zasady pobierania i wysokość opłat za dane zajęcia określa Załącznik Nr 1 do
niniejszego Regulaminu.
§5
1. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów.
2. Uczestnik zajęć ma zapewnioną opiekę instruktora w czasie trwania zajęć.
3. Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się
zajęcia bez wiedzy i zgody instruktora prowadzącego.
4. Podczas oczekiwania na zajęcia, odpowiedzialność za uczestnika zajęć w przypadku
osób małoletnich ponoszą rodzice / opiekunowie.
5. Uczestnika zajęć obowiązuje dbałość o porządek w pracowni, w której odbywają się
zajęcia.
6. Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu CK.
7. W przypadku osób małoletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice/prawni
opiekunowie.
§6
1. Miejsce i czas trwania zajęć ustalane są na podstawie grafiku, przygotowanego przez
CK w porozumieniu z instruktorem zajęć.

2. CK zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, a w wyjątkowych okolicznościach
(np. choroby instruktora) odwołania zajęć.
§7
1. Dokumentem potwierdzającym obecność na zajęciach jest prowadzony przez
instruktora dziennik zajęć.
2. Uczestnicy wybranych form zajęć podzieleni są przez instruktora na grupy odpowiednio
liczebne, dostosowane do wieku uczestników i poziomu zaawansowania.
3. CK zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy w przypadku niewystarczającej liczby
uczestników.
§8
Wszelkie kwestie związane z uczestnictwem (dot. uczestników małoletnich) w zajęciach
organizowanych przez CK poza budynkiem:
1. W najbliższym otoczeniu, nie wymagającym transportu wpisane są w charakter zajęć
i nie wymagają dodatkowej zgody rodzica /opiekuna.
2. Zajęcia wyjazdowe (np. wycieczki, występy, koncerty) wymagają dodatkowej zgody
rodzica /opiekuna.
§9
1. CK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy uczestników zajęć pozostawione na
korytarzu, w pracowniach.
2. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje bezwzględnie przestrzeganie stosownych
przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
3. CK nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki
uczestników, powstałe na skutek nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.
§ 10
Udział w zajęciach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody uczestnika zajęć lub jego opiekuna
prawnego na:
1. Przetwarzanie i publikowanie przez CK danych osobowych uczestnika zajęć zgodnie
z zapisami ustawy o ochronie danych osobowych RODO dla potrzeb związanych
z realizacją zajęć.
2. Nieodpłatne utrwalenie, dokumentowanie i wykorzystanie wizerunku uczestnika zajęć
i wykonanych prac w materiałach informacyjnych i promocyjnych związanych
z działalnością CK.
§ 11
Warunkiem udziału w zajęciach organizowanych przez CK jest:
1. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.
2. Dokonanie zgłoszenia uczestnika zajęć, lub przez rodzica/prawnego opiekuna
uczestnika.
3. W przypadku zajęć płatnych wniesienie opłaty.
§ 12
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje Dyrektor
Centrum Kultury w Chojnie.

Załącznik Nr 1
do Regulaminu uczestnictwa w zajęciach w Centrum Kultury w Chojnie

Cennik opłat za zajęcia w Centrum Kultury w Chojnie
§1
Zasady pobierania opłat za zajęcia w Centrum Kultury w Chojnie:
1. Warunkiem udziału w zajęciach odpłatnych organizowanych przez CK jest wniesienie
opłaty.
2. Opłatę za zajęcia w danym ustala się jako stawkę miesięczną ustaloną na podstawie
3. Opłaty za dany miesiąc należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto bankowe
Centrum Kultury w Chojnie BS Chojna nr : 35 9370 0007 0009 4214 2000 0001
z podaniem nazwiska, nazwy zajęć oraz miesiąca, którego opłata dotyczy.
4. W przypadku uiszczenia opłaty przelewem, uczestnik / rodzic lub opiekun zobowiązany
jest do wcześniejszego ustalenia wysokości opłaty z instruktorem odpowiedzialnym
za prowadzenie zajęć.
5. Instruktorzy nie mają prawa pobierać od uczestników zajęć opłat za udział w zajęciach.
§2
W CK prowadzone mogą być również zajęcia, które realizowane są przez firmy, osoby fizyczne
bądź inne podmioty gospodarcze na podstawie wynajmu sali w celu prowadzenia zajęć.
W takiej sytuacji CK nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat i nie pobiera
tychże opłat od uczestników zajęć. Każdorazowo opłatę tę ustala i pobiera prowadzący zajęcia.
§3
1. W przypadku zaległości w uiszczeniu opłat za dwa miesiące, uczestnik zostaje
automatycznie zawieszony do czasu uregulowania zaległości.
2. CK nie ponosi odpowiedzialności za osobę małoletnią pozostawioną przez rodzica lub
opiekuna na terenie CK w celu uczestniczenia w zajęciach, a która nie została
dopuszczona do zajęć z powodu braku opłaty za dane zajęcia.
3. Dyrektor CK po wcześniejszej konsultacji z instruktorem zastrzega sobie prawo do
zwolnienia z opłat za uczestnictwo w zajęciach, uczestnika u którego zauważy się brak
możliwości dokonywania płatności z przyczyn trudnej sytuacji materialnej a który
wykazuje chęci uczestnictwa.
§4
1. W przypadku odwołania zajęć, zajęcia zostaną przeprowadzone w innym terminie.
2. Zmniejszenie lub zwiększenie stałej liczby zajęć w danym miesiącu proporcjonalnie nie
pomniejsza lub nie powiększa opłaty w tym miesiącu.
3. W przypadku rezygnacji z opłaconych wcześniej zajęć oraz w razie uczestnictwa
w zajęciach przez niepełny miesiąc zwrot uiszczonej opłaty za zajęcia nie przysługuje.
4. Rezygnacja uczestnictwa w zajęciach następuje przez zgłoszenie tego faktu przez
uczestnika / rodzica lub opiekuna i rozliczeniu zobowiązań uczestnika zajęć za miniony
okres

§5
Ustala się następujący cennik odpłatności za zajęcia:
Nazwa zajęć:
PLASTYCZNE: Galeria „Twórcze Kąty”
WOKALNE
FOTOGRAFICZNE
BĘBNIARSKO-RYTMICZNE
PERKUSYJNE
TEATRALNO-RECYTATORSKIE
UMUZYKALNIAJĄCE
TANECZNE DLA PAŃ
ZESPOŁY MŁODZIEŻOWE
ZESPOŁY OSÓB DOROSŁYCH

Opłata za zajęcia:
24 zł/m-c
20zł/m-c
12zł/m-c
12zł/m-c
12zł/m-c
12zł/m-c
12zł/m-c
25zł/m-c
20zł/m-c
25zł/m-c

