
Zarządzenie Nr 8/2019 

Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Gródku  

z dnia 13 września 2019 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu i wysokości opłat z tytułu uczestnictwa w zajęciach 

organizowanych przez Gminne Centrum Kultury w Gródku 

 

Na podstawie § 10 ust. 1, § 5 pkt 3 i 4 oraz § 6 pkt 2 Statutu Gminnego Centrum Kultury w Gródku 

stanowiącego załącznik do uchwały Nr XIII/115/15 Rady Gminy Gródek z dnia 28 grudnia 2015 r.    

w sprawie nadania statutu Gminnemu Centrum Kultury w Gródku (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r.       

poz. 4606) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Wprowadzam Regulamin uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Gminne Centrum 

Kultury w Gródku, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Ustalam wysokość opłat za zajęcia organizowane przez Gminne Centrum Kultury w Gródku 

odbywające się w sezonie 2019/2020 (październik-czerwiec), zgodnie z załącznikiem Nr 2 do 

niniejszego zarządzenia.   

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 

2019 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2019 

Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Gródku  

z dnia 13 września 2019 r. 

 

 

 

R E G U L A M I N  

UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH  

ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNE CENTRUM KULTURY W GRÓDKU 

 

§ 1 

1. Zajęcia należą do działalności statutowej Gminnego Centrum Kultury w Gródku.  

2. Zajęcia mogą być organizowane dla dzieci, młodzieży i dorosłych.  

3. Celem zajęć jest popularyzowanie różnych dziedzin twórczości artystycznej, rozwijanie 

talentów i zainteresowań mieszkańców, promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego.  

4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja wszystkich punktów niniejszego 

regulaminu oraz złożenie pisemnej deklaracji, stanowiącej załącznik do niniejszego 

Regulaminu.  

 

§ 2 

1. GMINNE CENTRUM KULTURY W GRÓDKU :  

1) Zapewnia uczestnikom salę do zajęć, dostęp do sanitariatów, niezbędny sprzęt i materiały. 

2)  Zobowiązane jest o wszelkich istotnych sprawach informować uczestników w trakcie zajęć, 

telefonicznie lub za pomocą adresu mailowego: biuro@gckgrodek.pl. 

3) Zastrzega sobie prawo do zorganizowania zastępstwa lub odwołania zajęć w przypadku 

uzasadnionej nieobecności instruktora prowadzącego. 

4) Promuje działalność sekcji zainteresowań poprzez pokazy i występy podczas imprez 

kulturalnych oraz udział w konkursach i przeglądach, a także poprzez informacje w mediach, 

na stronie internetowej oraz na portalu społecznościowym GCK Gródek. 

 

2. UCZESTNIK ZAJĘĆ MA PRAWO:  

1) Brać udział w zajęciach, zgodnie z harmonogramem zajęć dla danej grupy. 

2) Brać udział, według określonych warunków, we wszystkich imprezach organizowanych przez 

instytucję. 

3)  Brać udział w koncertach, pokazach, konkursach i przeglądach.  

 

 



3. UCZESTNIK ZAJĘĆ MA OBOWIĄZEK:  

1) Przestrzegać wszystkich punktów regulaminu. 

2) Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach. 

3) Przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas trwania zajęć. 

4) Zapoznawać się z informacjami zamieszczanymi na stronie internetowej GCK Gródek. 

5) Godnie reprezentować instytucję i gminę we wszelkich konkursach, przeglądach i 

wydarzeniach kulturalnych. 

6) Przestrzegać obowiązujących norm koleżeńskich i zasad współżycia społecznego. 

7) Podporządkować się wszelkim poleceniom i uwagom instruktora w sprawach organizacyjnych 

i wychowawczych. 

8) Terminowo dokonywać opłat za udział w sekcji. 

9) Dbać o porządek na sali oraz dobry stan wypożyczonych materiałów i sprzętu.  

 

 

§ 3 

1. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które złożyły pisemną deklarację i opłaciły 

zajęcia. 

2. Opłaty za zajęcia świadczone przez Gminne Centrum Kultury w Gródku można uiścić 

przelewem na konto bankowe w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za bieżący miesiąc. 

Potwierdzenie wpłaty jest kontrolowane przy sprawdzaniu obecności przez instruktora 

prowadzącego zajęcia podczas pierwszych zajęć po 10 dniu miesiąca.   

3. Opłaty za zajęcia są opłatami ryczałtowymi. Zajęcia w dniach wolnych od pracy (tj. święta 

czy inne dni wyznaczone w drodze ustawy) nie odbywają się i nie są odpracowywane. 

Odpracowywane są zajęcia, które się nie odbyły w skutek choroby prowadzącego lub 

przełożonych z powodu imprez organizowanych przez Gminne Centrum Kultury w Gródku 

lub gminę. Istnieje możliwość wpłacenia 50% kwoty w przypadku zajęć startujących w 

połowie miesiąca lub nieodbytych z innych powodów.  

 

§ 4 

1. W przypadku dziecka w wieku do 8 lat rodzic zobowiązany jest sprawdzić czy instruktor 

prowadzący jest obecny i oddać dziecko pod jego opiekę.  

2. Podczas zajęć taneczno – ruchowych obowiązuje zmienny strój do ćwiczeń oraz obuwie 

treningowe.  

3. W przypadku nie przestrzegania zwyczajowo przyjętych norm obyczajowych instruktor ma 

prawo do usunięcia uczestnika z zajęć.  

4. Wszelkie sprawy związane z zajęciami należy kierować bezpośrednio do instruktora danej 

grupy.  



5. Wszystkich uczestników niepełnoletnich, obowiązuje zakaz wychodzenia z budynku w trakcie 

zajęć.  

6. Uczestnicy po skończonych zajęciach pozostawiają salę w stanie sprzed zajęć (nie 

zaśmiecona, stoliki, krzesła odpowiednio ustawione, zabrany sprzęt i rekwizyty). 

 

§ 5 

1. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany i bieżące informacje będą 

przekazywane uczestnikom osobiście przez instruktora lub na stronie internetowej Gminnego 

Centrum Kultury w Gródku.  

2. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje dyrektor Gminnego Centrum 

Kultury w Gródku.  

3. Wszelkie uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania sekcji należy zgłaszać bezpośrednio 

instruktorowi prowadzącemu lub do dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Gródku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Regulaminu  

uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez  

Gminne Centrum Kultury w Gródku  

 

Deklaracja uczestnictwa w zajęciach 

organizowanych przez Gminne Centrum Kultury w Gródku  

w sezonie 2019/2020 

DANE UCZESTNIKA ZAJĘĆ 

Zajęcia  

Imię i nazwisko  

Telefon kontaktowy  

Wiek
 

 

Adres e-mail 

(opcjonalnie) 

 

Dane 

rodziców/opiekunów 
1
 

(imię i nazwisko) 

 

Dane do faktury  

(imię i nazwisko, adres) 

 

 

Ja …………………………………… będąc rodzicem/prawnym opiekunem
2
 w/w dziecka legitymując 

się dowodem osobistym nr ……………………………. wyrażam zgodę na uczestnictwo w zajęciach 

……………………….….. organizowanych przez Gminne Centrum Kultury w Gródku mieszczące się 

przy ulicy A. i G. Chodkiewiczów 4. Oświadczam, że stan zdrowia dziecka pozwala na udział w 

zajęciach. Równocześnie informuję, że dziecko choruje na ………………………./nie dotyczy
2
.  

 

 Oświadczam, że dziecko jest przez rodzica/opiekuna przyprowadzone na zajęcia i z nich 

odbierane przez osobę dorosłą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.  

 

……………………………………………………  
podpis rodzica/opiekuna  

 

Oświadczam, że dziecko przychodzi na zajęcia i wraca samodzielnie z zajęć – rodzic/opiekun 

bierze odpowiedzialność za jego drogę na i z zajęć, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.  

 

……………………………………………………  
podpis rodzica/opiekuna  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w powyższej deklaracji w celach 

związanych z moim udziałem/udziałem mojego dziecka
2
 w zajęciach organizowanych przez Gminne 

Centrum Kultury w Gródku.  

 

……………………………………………………  
podpis rodzica/opiekuna/pełnoletniego uczestnika zajęć  

 

                                                           
1
 Nie dotyczy w przypadku pełnoletnich uczestników zajęć 

 

 



Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. niniejszym wyrażam/nie wyrażam² zgodę/y na przetwarzanie danych osobowych,  

w tym wizerunku mojego/mojego dziecka² do celów budowania pozytywnego wizerunku GCK w 

przestrzeni publicznej i w mediach oraz wsparcia realizacji zadań statutowych GCK, 

prowadzonych za pośrednictwem m.in.: 

●     tablic informacyjnych na terenie GCK 

●     strony internetowej GCK pod adresem: www.gckgrodek.pl 

portali społecznościowych, na których GCK prowadzi swoje konta – Facebook, Instagram. 

 

……………………………………………………  
podpis rodzica/opiekuna/ pełnoletniego uczestnika zajęć 

 

  

Oświadczam, iż zapoznałam/-łem się z Regulaminem uczestnictwa w zajęciach organizowanych 

przez Gminne Centrum Kultury w Gródku i w pełni go akceptuję, co potwierdzam własnoręcznym 

podpisem.  
 

..….……………………………………………………….  

podpis rodzica/opiekuna/pełnoletniego uczestnika zajęć  

 

 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 

119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) (RODO) informuję, że : 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury z siedzibą w 

Gródku, ul. A. i G. Chodkiewiczów 4 (kod 16-040), tel.: (85) 718 01 36, mail: 

biuro@gckgrodek.pl; 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Gminnym Centrum Kultury możliwy jest pod 

adresem email (adres email): iod@aae.com.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych zadań ośrodka – na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub lit. b RODO; 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa; 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dotyczą; 

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych 

narusza przepisy o ochronie danych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

9. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 

skutkować odmową realizacji usług lub zawarcia umowy. 



 

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 8/2019 

Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Gródku  

z dnia 13 września 2019 r. 

 

 

Wysokość opłat za zajęcia organizowane przez Gminne Centrum Kultury w Gródku 

odbywające się w sezonie 2019/2020 (październik-czerwiec) 

 

L.p. Zajęcia Opłata od jednej osoby 

1. Aerobik 

(2 x w tygodniu) 

40 zł (miesiące: październik, listopad, 

styczeń, luty, marzec, maj, czerwiec) 

30 zł (miesiące grudzień i kwiecień) 

2. Hip Hop 

(1 x w tygodniu) 

 

30 zł 

3. Zajęcia plastyczne 0 zł 

4. Zajęcia „Zabawy maluszków” 0 zł 

5. Gimnastyka 50+ 0 zł 

6. Koło gitarowe 0 zł 

7. Perkusja 0 zł 

8. Zajęcia wokalne dla dzieci i młodzieży 0 zł 

9. Grupy zespołów ludowych: Kalina, Jesienny 

Liść, Rozśpiewany Gródek 

0 zł 

 


