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.

