
 

REGULAMIN  

   uczestnictwa w zajęciach Sezon Artystyczny 2020/2021 

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie 

 

 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie działa jako samorządowa instytucja 

kultury posiadająca osobowość prawną, zarejestrowana w Rejestrze Instytucji 

Kultury prowadzonym przez Gminę Żyraków.  
 

2. W ramach wielokierunkowej działalności w zakresie upowszechniania kultury 

Centrum prowadzi zajęcia artystyczne w grupach lub indywidualnie                          

z podziałem na odpowiednie kategorie wiekowe.  
 

3. Wykaz sekcji i kół zainteresowań dostępny jest na stronie internetowej 

www.ckip-zyrakow.org, w drukowanych materiałach informacyjnych (ulotki, 

afisze) dostępnych  w siedzibie CKiP oraz pod numerem telefonu 14/6812819.  

 

4. Działające przy CKiP w Żyrakowie formacje, koła, zespoły lub sekcje 

reprezentują Gminę Żyraków podczas organizowanych przeglądów, koncertów, 

konkursów lub innych wydarzeń kulturalnych.  
 

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH 
 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez CKiP jest:  
 

• zgłoszenie uczestnika (w przypadku osób poniżej 16 roku życia podpisane przez 

rodzica/opiekuna prawnego), 
• zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu,  
• uiszczenie opłaty za zajęcia do 5-go dnia każdego miesiąca.   

 

2. Pierwszeństwo przyjęcia do grupy mają osoby kontynuujące edukację z lat poprzednich. 

Nowi uczestnicy przyjmowani są w kolejności zgłoszeń, do wyczerpania wolnych miejsc. 
 

 

 

III.  KWESTIE ORGANIZACYJNE 
 

1. Zajęcia odbywają się w siedzibie Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie                 

z siedzibą w Woli Żyrakowskiej 73A lub innym wyznaczonym przez Dyrektora 

CKiP miejscu.  
 

2. Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie nie ponosi odpowiedzialności za 

bezpieczeństwo dzieci pozostawionych bez opieki przed i po zajęciach. 



 

3. W zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie osoby zapisane, o obecności rodzica 

lub opiekuna towarzyszącego dziecku decyduje instruktor prowadzący zajęcia. 
 

4. Instruktor ma prawo skreślić z listy uczestników w przypadku: 

a) braku opłat za zajęcia po upływie wyznaczonego terminu płatności, 

b) nagannego zachowania utrudniającego pracę instruktora, 
  c) częstej absencji w wyniku której ulega destabilizacja pracy grupy, w trakcie 

  przygotowań do przedstawień, przeglądów lub konkursów, prezentacji podczas 

  organizowanych wydarzeń kulturalnych,  itp.). 
 

5. Program zajęć i czas trwania ustalony jest z Dyrektorem na podstawie grafiku 

przygotowanego przez instruktora prowadzącego dane zajęcia.  
 

6. Zmniejszenie ilości uczestników zajęć poniżej minimum ustalonego dla każdej 

grupy, może skutkować likwidacją grupy zajęciowej. 
 

7. Dokumentem potwierdzającym obecność na zajęciach jest prowadzony przez 

instruktora Dziennik zajęć. 
 

8. W przypadku odwołania zajęć, zajęcia będą odrabiane w innym terminie, 

ustalonym z uczestnikami przez instruktora. 
 

9. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do reprezentowania grupy na przeglądach, 

występach, konkursach, wydarzeniach kulturalnych itp. 
 

10. Centrum zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym poinformuje 

telefonicznie, mailowo lub osobiście uczestników, rodziców/opiekunów 

prawnych uczestników zajęć, również poprzez wywieszenie ogłoszenia na 

tablicy informacyjnej  w siedzibie CKiP i na stronie internetowej CKiP.  
 

 

 

IV.  BEZPIECZEŃSTWO 
 

1. Uczestnik poniżej 16 roku życia, podczas zajęć znajduje się pod opieką 

instruktora prowadzącego.  
 

2. W przypadku dzieci do 16 roku życia, podczas zajęć organizowanych przez 

CKiP poza budynkiem:  
a) w najbliższym otoczeniu, nie wymagającym transportu, wpisane są   w 

charakter zajęć i nie wymagają dodatkowej zgody rodzica /opiekuna 

prawnego,  
 

b) zajęcia wyjazdowe, występy, koncerty poza terenem wymagają 

dodatkowej zgody rodzica /opiekuna prawnego. 
 

3. W przypadku dzieci do 16 roku życia rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany 

do osobistego odebrania uczestnika zajęć bezpośrednio po zajęciach z siedziby 

Centrum lub innego wyznaczonego grafikiem zajęć miejsca. W przypadku 



odbierania dziecka przez inne osoby lub zgody rodzica/opiekuna prawnego na 

samodzielny powrót do domu – rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany 

wypełnić stosowne oświadczenie. Odpowiedzialność za dziecko w czasie drogi 

do domu spoczywa na rodzicu /opiekunie prawnym.  
 

4. Uczestnik zajęć zobowiązuje się dostosować do wytycznych instruktora. 
 

5. Uczestnikom zajęć, w wieku poniżej 16 lat, nie wolno opuszczać pomieszczenia, 

w którym odbywają się zajęcia bez wiedzy i zgody instruktora prowadzącego.  
 

6. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody instruktora 

wyposażenia sali poza miejsce, w którym odbywają się zajęcia.  
 

7. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania 

wyposażenia sali ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania –  

w przypadku osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby.  
 

8. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec 

innych osób, przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.  
 

9. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć obowiązani są do 

stosowania się do poleceń pracownika CKiP.  
 

 

 

V. PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA 
 

1. Zajęcia w CKiP prowadzone są odpłatnie i nieodpłatnie. Szczegółowy wykaz 

zajęć zamieszczony jest na stronie internetowej www.ckip-zyrakow.org lub 

udostępniony do wglądu w siedzibie CKiP oraz pod numerem telefonu 

14/6812819. Decyzję o wysokości odpłatności za zajęcia podejmuje Dyrektor 

CKiP.  

 

2. Odpłatność należy uiszczać najpóźniej do 5 dnia każdego miesiąca za dany 

miesiąc, przelewem na konto: Bank Spółdzielczy w Żyrakowie 
• Numer rachunku: 90 9478 0000 0004 1885 2000 0040 

• Tytułem: opłata za zajęcia (nazwa zajęć), miesiąc za który wnoszona jest opłata oraz 

imię i nazwisko uczestnika 

• lub osobiście w Dworku w Żyrakowie, Zyraków 137 B. 

 

3. W przypadku nieobecności trwającej ponad miesiąc (wyjazd, dłuższa choroba, 

pobyt w szpitalu), uczestnik zajęć płaci za te miesiące w których uczestniczył 

co najmniej w jednych zajęciach.  
 

4. Brak wpłaty za zajęcia będzie skutkował wystawieniem przez CKiP 

upomnienia, wzywającego do uregulowania zaległej płatności, dla uczestnika 

lub opiekunów uczestnika zajęć.  
 

http://www.ckip-zyrakow.org/


5. Jeżeli, pomimo dwukrotnego upomnienia, uczestnik lub jego opiekun nie opłaci 

należności w uzgodnionym terminie, spowoduje to skreślenie z listy 

uczestników oraz zgłoszenie do właściwych rejestrów.  
 

6. Rezygnacja z zajęć nie zwalnia uczestnika od obowiązku uregulowania 

zaległych opłat.  

7. Rezygnację z zajęć należy zgłosić instruktorowi. 

8. Opłaty miesięczne są stałe, bez względu na liczbę zajęć przypadających                     

w danym miesiącu. 
 

  
VI. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 
 

1. Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie wykorzystuje i przetwarza dane osobowe, 

zdjęcia i nagrania muzyczne oraz filmowe w celach informacyjnych i promocyjnych 

związanych z działalnością Ośrodka. Pełnoletni uczestnicy oraz prawni opiekunowie 

uczestników niepełnoletnich zajęć organizowanych przez CKiP wypełniają 

oświadczenie o wyrażeniu, bądź nie wyrażeniu zgody na wykorzystywanie zdjęć                  

i nagrań muzycznych oraz filmowych z udziałem uczestników zgodnie                                   

z obowiązującymi przepisami.  

 

2. W kwestiach nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, decyzję podejmuje Dyrektor 

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie.  

 
 

 

 

 

 

 

 


