Zarządzenie Nr 1
Dyrektora Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury
z dnia 1.09.2017
w sprawie: wprowadzenia regulaminu zajęć kulturalnych – oświatowych organizowanych przez Miejski
Klub im. Jana Kiepury
Na podstawie § 8 ust. 2 i § 9 pkt. a statutu Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury;

zarządzam
§1
1. Wprowadza się regulamin zajęć kulturalnych - oświatowych organizowanych przez Miejski Klub im.
Jana Kiepury w brzmieniu stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Ustala się ceny karnetów oraz biletów jednorazowych za uczestnictwo w zajęciach, o których mowa w
ust. 1. Cennik zawarty jest w załączniku do regulaminu.
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury oraz instruktorom
zajęć kulturalno - oświatowych.
§3
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017r.
2. Zarządzenie podlega opublikowaniu na stronach internetowych Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury.
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr1/09/17
Dyrektora Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury
w Sosnowcu z dnia 1 września 2017roku.
REGULAMIN
ZAJĘĆ KULTURALNO – OŚWIATOWYCH
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem zajęć kulturalno – oświatowych jest Miejski Klub im. Jana Kiepury w Sosnowcu (dalej
„Klub”).
2. Zajęcia odbywają się w siedzibie Klubu oraz w innych obiektach użytkowanych przez Klub.
3. Zajęcia są prowadzone zgodnie z ustalonymi harmonogramami. Harmonogramy publikowane są na
stronie internetowej Klubu. Klub uprawniony jest do odwołania bądź zmiany terminu poszczególnych
zajęć.
4. Zajęcia organizowane są w celu rozwijania aktywności psychofizycznej dzieci, z zastrzeżeniem, iż Klub
nie prowadzi zajęć grup integracyjnych oraz zajęć o charakterze rehabilitacyjnym
i terapeutycznym.
II. UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH
1. Uczestnikami zajęć mogą być wyłącznie dzieci, które uzyskały zgodę swoich przedstawicieli
ustawowych / opiekunów prawnych.
2. Zgłoszenie uczestnika na zajęcia odbywa się albo w trybie zawarcia z Klubem stosownej umowy
cywilnoprawnej albo poprzez zakup biletu jednorazowego.
3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest uprzednie uiszczenie opłaty. Uczestnicy zajęć zobowiązani
są okazać instruktorowi potwierdzenie zapłaty. Instruktorzy legitymują się uprawnieniem
niedopuszczenia do zajęć osób, które nie wniosły wymaganej opłaty.
4. Instruktorzy prowadzą listy osób uczestniczących w zajęciach.
5. Klub zastrzega sobie prawo ustalenia limitów osób uczestniczących w zajęciach.
III. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA ZAJĘĆ
Uczestnicy zobowiązani są do:
a) Aktywnego uczestnictwa w zajęciach.
b) Współpracy z instruktorami.
c) Posiadania obuwia zmiennego.
d) Kulturalnego zachowywania się oraz przestrzegania zasad etyki w toku zajęć.
e) Zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu pozostałych uczestników.
f) Dbania o sprzęt oraz wyposażenie Klubu.
g) Przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego regulaminu oraz wszelkich przepisów
porządkowych obowiązujących na terenie obiektów, w których prowadzone są zajęcia.
IV. OBOWIĄZKI PRZEDSTAWICIELI USTAWOWYCH/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Przedstawiciele ustawowi/opiekunowie prawni dzieci uczestniczących w zajęciach zobowiązani są do:
a) Odpowiedniego przygotowania dzieci do zajęć.
b) Przestrzegania harmonogramów zajęć.
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c) Współpracy z instruktorami.
d) Zapewnienia bezpiecznego dojazdu dziecka na zajęcia oraz odbioru dziecka po zakończeniu
zajęć.
e) Terminowego uiszczania opłat za zajęcia.
f) Przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego regulaminu oraz wszelkich przepisów
porządkowych obowiązujących na terenie obiektów, w których prowadzone są zajęcia.
V. OPŁATY
1. Wysokość opłat za uczestnictwo w zajęciach na dany rok szkolny ustala Dyrektor Klubu. Obowiązujący
cennik stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
2. Opłaty za uczestnictwo w zajęciach uiszcza się:
a) Przed ustalonym terminem zajęć – w przypadku zakupu biletu jednorazowego.
b) W terminach określonych w zawartych umowach cywilnoprawnych.
3. Płatności należy realizować przelewem na rachunek bankowy Klubu: 11 1050 1360 1000 0008 0002
6197 lub gotówką w kasie znajdującej się w siedzibie Klubu: Sosnowiec ul. Będzińska 65.
W tytule wpłaty należy wskazać imię i nazwisko dziecka, rodzaj zajęć, miesiąc / termin zajęć.
4. Klub zastrzega sobie możliwość zmiany obowiązującego cennika opłat.
VI. POSTANOWIENIA DODATKOWE
1. Klub nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wniesionych na
zajęcia, a ponadto nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez uczestników zajęć.
2. Przedstawiciele ustawowi / opiekunowie prawni na zasadach ogólnych ponoszą pełną
odpowiedzialność za wszelkie szkody materialne wyrządzone Klubowi przez dzieci uczestniczące
w zajęciach.
3. Klub ponosi odpowiedzialność za dzieci uczestniczące w zajęciach wyłącznie w okresie od momentu
rozpoczęcia zajęć do momentu ich zakończenia.
4. Przedstawiciele ustawowi / opiekunowie prawni dzieci uczestniczących w zajęciach wyrażają zgodę na
rejestrowanie fragmentów zajęć przez Organizatora przy wykorzystaniu urządzeń utrwalających dźwięk /
obraz. Organizator uprawniony jest do nieodpłatnego wykorzystywania i rozpowszechniania tych
zapisów (nagrań, fotografii etc.) na cele związane z prowadzeniem swojej działalności statutowej, a w
szczególności w zakresie promocji.
5. W zakresie określonym w pkt. 4, przedstawiciele ustawowi / opiekunowie prawni zezwalają
Organizatorowi na wykorzystywanie wizerunku dzieci poprzez udostępnianie ich na stronie internetowej
Organizatora lub Gminy Sosnowiec oraz zamieszczanie we wszelkich materiałach zewnętrznych i
wewnętrznych Organizatora lub Gminy Sosnowiec związanych z prowadzoną działalnością statutową.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgłoszenie dziecka na zajęcia jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego
regulaminu.
2. W celu uproszczenia wzajemnej współpracy w sprawach dotyczących zajęć, przedstawiciele ustawowi
/ opiekunowie prawni dzieci uczestniczących w zajęciach mogą udostępnić do wyłącznej wiadomości
Klubu numery kontaktowe telefonów.
3. Skargi i wnioski można składać Dyrektorowi Klubu.
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