REGULAMIN ZAJĘĆ DOMU
KULTURY W ŁĘCZYCY
Dom Kultury w Łęczycy w ramach statutowej działalności organizuje zajęcia
artystyczne, adresowane do mieszkańców Łęczycy. Szczegółowe zasady
uczestnictwa w zajęciach określa niniejszy regulamin.
1. Informacja o prowadzonych zajęciach dostępna jest na stronie internetowej
www.dkleczyca.spinet.pl oraz pod nr telefonu 247210349.
2. Zapisy na zajęcia odbywają się w sekretariacie DK lub bezpośrednio u
instruktorów i wykładowców.
3. Zajęcia w kołach i sekcjach Domu Kultury adresowane są przede wszystkim
do

dzieci,

młodzieży i dorosłych

zamieszkujących na terenie miasta

Łęczyca. Chętni spoza terenu miasta przyjmowani będą w miarę wolnych
miejsc.
4. Zajęcia prowadzone przez DK są odpłatne. Decyzję o wysokości odpłatności
za zajęcia podejmuje Dyrektor Domu Kultury w Łęczycy.
Istnieje możliwość zwolnienia z opłat w szczególnych przypadkach.
O zwolnieniu z opłat decyduje Dyrektor w porozumieniu z instruktorem.
5. Uczestnikami zajęć mogą być osoby wyrażające chęć uczestnictwa w nich i
spełniające kryteria wiekowe. W przypadku małoletnich konieczna jest
zgoda rodziców.
6. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest uiszczenie wyznaczonej
odpłatności (tabela opłat stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).

7. Płatności za udział w zajęciach dokonać można w sekretariacie DK lub u
instruktorów i wykładowców.
8. Odpłatność należy uiszczać do 10 dnia danego miesiąca.
9. Opłata jest naliczana bez względu na nieplanowaną absencję uczestnika w
ciągu miesiąca. Wyjątek stanowi choroba trwająca powyżej 14 dni,
udokumentowana zaświadczeniem lekarskim.
10. Dowód wpłaty za zajęcia należy okazać instruktorowi.
11. Uczestnik nie może odstępować opłaconych zajęć osobom trzecim.
12. Uczestnik, który w terminie uiszcza należne opłaty, ma zagwarantowane
prawo uczestnictwa w zajęciach, zapewnioną opiekę instruktora oraz
możliwość korzystania z pomieszczeń i niezbędnych materiałów.
13. Organizator zobowiązuje się do prowadzenia zajęć zgodnie z grafikiem. W
przypadku

choroby

instruktora,

bądź

innej

losowej

przyczyny

uniemożliwiającej odbycie się zajęć, Organizator zastrzega sobie prawo do
odwołania zajęć lub daje możliwość odrobienia ich w innym dogodnym dla
Uczestników terminie.
14. Uczestnictwo w zajęciach oznacza akceptację niniejszego regulaminu, a także
przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących we wszystkich
pomieszczeniach DK. Uciążliwi uczestnicy (utrudniający innym korzystanie
z zajęć i nieprzestrzegający przepisów porządkowych, obowiązujących w
DK) mogą zostać skreśleni z listy uczestników zajęć, jeśli nie odniosą skutku
wcześniejsze słowne upomnienia.
15. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody instruktora
wyposażenia pracowni lub sali poza budynek DK. Odpowiedzialność za
zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni
lub sali ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania.

W przypadku osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby.
16. DK zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć o czym poinformuje
osoby uczęszczające na zajęcia.
17. Podczas zajęć uczestnicy są obowiązani dbać o bezpieczeństwo swoje i
współuczestników.
18. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, uczestnicy zajęć i imprez
obowiązani są do stosowania się do poleceń pracownika DK.
19. W imieniu uczestników małoletnich sprawy odpłatności za zajęcia, a także
inne sprawy organizacyjne załatwiają rodzice lub prawni opiekunowie. Oni
także ponoszą odpowiedzialność za zachowanie swoich dzieci.
20. DK zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych
osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych
i promocyjnych związanych z działalnością DK. Uczestnicy zajęć i imprez
organizowanych przez DK wyrażają tym samym zgodę na długoterminowe
wykorzystywanie ich danych podanych do wiadomości DK oraz zdjęć
i nagrań filmowych z ich udziałem zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych
Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze
zm.).
21. Kwestie sporne, nie ujęte w niniejszym regulaminie, rozstrzyga Dyrektor DK
w porozumieniu z instruktorami.

Olga Kurowska
(-)
Dyrektor Domu Kultury w
Łęczycy
Załącznik nr 1

TABELA OPŁAT ZA ZAJĘCIA W DOMU KULTURY W ŁĘCZYCY

Nazwa zajęć

L.p.

Należność

1.

Zajęcia taneczne dla dzieci i
młodzieży

10 zł za miesiąc

2.

Indywidualne zajęcia taneczne

50 zł za godzinę

3.
4.

Zajęcia plastyczne dla dzieci i
młodzieży
Zajęcia garncarskie dla dzieci i
młodzieży

10 zł za miesiąc
15 zł za miesiąc

5.

MINI TIVI

10 zł za miesiąc

6.

Klub filmowy

10 zł za miesiąc

7.

Zajęcia wokalne

10 zł za miesiąc

8.

Zajęcia teatralne

10 zł za miesiąc

9.

Gimnastyka tańcem

10.

Zajęcia callenetics

11.

Zespoły muzyczne

12.

Zajęcia HIP HOP

13.
14.
15.

Nauka gry na instrumentach – gitara i
pianino
Lektoraty językowe – j. angielski i
niemiecki
Zajęcia tańca nowoczesnego,
folklorystyczne i baletowe

Uwagi

20 zł za miesiąc od
osoby
35 zł za miesiąc od
osoby
10 zł za miesiąc od
osoby
40 zł za miesiąc od
osoby
40 zł za miesiąc od
osoby
Wysokość opłaty
ustalają lektorzy
Wysokość opłaty ustala
instruktor

Olga Kurowska
(-)
Dyrektor Domu Kultury w
Łęczycy

