Zarządzenie Nr 1
Dyrektora Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury
z dnia 06.09.2016
w sprawie: wprowadzenia regulaminu zajęd Sportowego Studia Taoca Towarzyskiego.
Na podstawie § 8 ust. 2 i § 9 pkt. a statutu Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury;

zarządzam
§1
1. Wprowadza się regulamin zajęd Sportowego Studia Taoca Towarzyskiego organizowanych przez
Miejski Klub im. Jana Kiepury. Regulamin stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Ustala się wysokośd opłaty członkowskiej oraz ceny biletów jednorazowych za uczestnictwo
w zajęciach oraz ceny biletów jednorazowych za udział w zajęciach dodatkowych. Cennik zawarty jest
w załączniku do regulaminu.
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury oraz
instruktorom zajęd.
§3
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016r.
2. Zarządzenie podlega opublikowaniu na stronach internetowych Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury.
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Załącznik do zarządzenia nr 1
Dyrektora Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury
z dnia 06.09.2016

REGULAMIN
ZAJĘĆ SPORTOWEGO STUDIA TAŃCA TOWARZYSKIEGO
W MIEJSKIM KLUBIE IM. JANA KIEPURY
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1. Organizatorem zajęć Sportowego Studia Tańca Towarzyskiego jest Miejski Klub im. Jana Kiepury
z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Będzińskiej 65 (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 objętych ustalonym harmonogramem. W przypadku odwołania zajęć, Klub zorganizuje te
zajęcia w innym terminie.
4. Oprócz zajęć objętych harmonogramem, Klub może zorganizować dodatkowe, specjalistyczne
zajęcia taneczne (dalej: „zajęcia dodatkowe”). Terminy i miejsca zajęć dodatkowych będą
każdorazowo ogłaszane na stronach internetowych Klubu.
5. Uczestnicy mogą wykupić w Klubie zajęcia indywidualne z wybranym przez siebie instruktorem,
pod warunkiem wcześniejszego ustalenia terminu tych zajęć z instruktorem i wniesienia na rzecz
Klubu opłaty za te zajęcia.
6. Zajęcia organizowane są w celu upowszechniania wartości kulturalnych z dziedziny tańca oraz
podnoszenia umiejętności tanecznych uczestników zajęć.
II. UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH.
1. Uczestnikami zajęć mogą być wyłącznie osoby, które wypełniły kartę zgłoszenia i uiściły opłatę
członkowską albo kupiły bilet wstępu jednorazowego. Formularze karty zgłoszenia stanowią
załączniki nr 1 i 2 do regulaminu. Zgłoszenia uczestników niepełnoletnich dokonują ich
przedstawiciele ustawowi / opiekunowie prawni.
2. Uczestnikami zajęć dodatkowych mogą być wyłącznie uczestnicy zajęć, którzy kupili bilet wstępu
jednorazowego na zajęcia dodatkowe lub uczestnicy zajęć uprawnieni do nieodpłatnego udziału
w tych zajęciach zgodnie z postanowieniami ust. 5.
3. W zajęciach / zajęciach dodatkowych / zajęciach indywidualnych mogą uczestniczyć osoby,
których stan zdrowia oraz predyspozycje psychofizyczne pozwalają na udział w zajęciach.
4. Klub zastrzega sobie prawo ustalenia limitów uczestników zajęć / zajęć dodatkowych, przy czym
w pierwszej kolejności na zajęcia przyjmowane są osoby kontynuujące ćwiczenia oraz mieszkańcy
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Sosnowca, a na zajęcia dodatkowe - osoby uprawnione do nieodpłatnego uczestnictwa w tych
zajęciach.
5. Instruktorzy prowadzą listy uczestników zajęć oraz rejestrują frekwencję poszczególnych
uczestników na zajęciach, odrębnie za każdy miesiąc kalendarzowy. Uczestnicy, którzy w poprzednim
miesiącu kalendarzowym będą legitymować się frekwencją w wymiarze co najmniej 75% będą
uprawnieni do nieodpłatnego udziału w zajęciach dodatkowych.
6. Uczestnicy, którzy nie uiścili opłaty członkowskiej bądź, którzy nie okażą instruktorowi ważnego
biletu wstępu, nie zostaną dopuszczeni do udziału w zajęciach.
7. Klub zastrzega sobie prawo do wykreślenia osób wpisanych na listy uczestników zajęć,
w następujących przypadkach:
a) Uczestnik nie uiści opłaty członkowskiej.
b) Stwierdzenia, ze uczestnik nie przestrzega postanowień niniejszego regulaminu.
c) Ustalenia, że uczestnik nie uczęszcza na zajęcia.
d) Na wniosek uczestnika.
III. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA ZAJĘĆ.
Uczestnicy zobowiązani są do:
a) Systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach.
b) Kulturalnego zachowywania się oraz przestrzegania zasad etyki w toku zajęć.
c) Współpracy z instruktorami.
d) Zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu pozostałych uczestników.
e) Dbania o sprzęt oraz wyposażenie Klubu.
f) Przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego regulaminu oraz wszelkich przepisów
porządkowych obowiązujących na terenie obiektów, w których odbywają się zajęcia.
g) Informowania Klubu o ustalonych terminach zajęć indywidualnych.
IV. OPŁATY
1. Wysokość miesięcznej opłaty członkowskiej oraz ceny biletów wstępu jednorazowego na zajęcia,
zajęcia dodatkowe i zajęcia indywidualne ustala Dyrektor Klubu. Obowiązujący cennik stanowi
załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
2. Klub zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłaty członkowskiej i cen biletów za
uczestnictwo w zajęciach, zajęciach dodatkowych i zajęciach indywidualnych.
3. Opłata członkowska uprawnia do udziału w zajęciach wyłącznie w konkretnym miesiącu
kalendarzowym, za który opłata została uiszczona. Bilet jednorazowy uprawnia wyłącznie do udziału
w zajęciach / zajęciach dodatkowych, na które został zakupiony.
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4. Opłaty członkowskie można uiszczać albo przelewem na rachunek bankowy Klubu o numerze:
11 1050 1360 1000 0008 0002 6197
albo gotówką w kasach obiektów zarządzanych przez Klub.
5. Uiszczona opłata członkowska nie podlega zwrotowi w razie:
a) Nieobecności uczestnika na zajęciach.
b) Rezygnacji uczestnika z udziału w zajęciach, bez względu na przyczynę.
c) Wykreślenia uczestnika z listy zajęć.
6. Bilety wstępu jednorazowego można nabyć w siedzibie Klubu lub w kasie zlokalizowanej
w budynku, w którym odbywają się zajęcia.
7. Opłaty za zajęcia indywidualne można uiścić przelewem na rachunek bankowy Klubu albo gotówką
w kasie zlokalizowanej w budynku, w którym odbędą się zajęcia.
V. POSTANOWIENIA DODATKOWE.
1. Klub nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wniesionych na
zajęcia / zajęcia dodatkowe / zajęcia indywidualne, a ponadto nie odpowiada za rzeczy pozostawione
przez uczestników tych zajęć.
2. Uczestnicy zajęć / zajęć dodatkowych / zajęć indywidualnych na zasadach ogólnych ponoszą pełną
odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Klubowi lub innym podmiotom. Za szkody
wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich przedstawiciele ustawowi /
opiekunowie prawni.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Zgłoszenie do udziału w zajęciach lub zakup biletu jednorazowego jest równoznaczne
z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Skargi i wnioski związane z uczestnictwem w zajęciach rozpatruje Dyrektor Klubu.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
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Załącznik nr 1
do regulaminu zajęć Sportowego Studia Tańca Towarzyskiego

KARTA ZGŁOSZENIA
na zajęcia Sportowego Studia Tańca Towarzyskiego
w Miejskim Klubie im. Jana Kiepury
I.
Proszę o przyjęcie mnie ............................................................................................................................
Imię i nazwisko.

na zajęcia Sportowego Studia Tańca Towarzyskiego organizowane w roku szkolnym ………………
Adres zamieszkania ……………………………………………………………....................................
PESEL: ………………………………………………………………………………………………….
Telefon kontaktowy:……………………………………………………………………………………..
II.
Oświadczenia:
1. Oświadczam, że zobowiązuje się do:
- zgłaszania wszelkich zmian danych objętych niniejszym zgłoszeniem.
- przestrzegania \ postanowień regulaminu zajęć.
- uiszczania opłat za udział w zajęciach.
2. Oświadczam, że mój stan zdrowia oraz moje predyspozycje psychofizyczne pozwalają na udział
w zajęciach.
3. Oświadczam, że dane zawarte w karcie są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.
4. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych
z uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez Miejski Klub im. Jana Kiepury, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922 –
tekst jedn.).
III.
Uczestnik został poinformowany, iż:
1. Legitymuje się prawem dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
2. Niniejsze oświadczenie zostało złożone w oparciu o pkt II.2 regulaminu zajęć.
3. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

Sosnowiec, dn. ………………

………………………………………………..
czytelny podpis
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Załącznik nr 2
do regulaminu zajęć Sportowego Studia Tańca Towarzyskiego

KARTA ZGŁOSZENIA
osoby niepełnoletniej na zajęcia Sportowego Studia Tańca Towarzyskiego
w Miejskim Klubie im. Jana Kiepury
I.
Proszę o przyjęcie mojego dziecka ...........................................................................................................
Imię i nazwisko.

na zajęcia Sportowego Studia Tańca Towarzyskiego organizowane w roku szkolnym ………………...
Data i miejsce urodzenia dziecka ............................................................................................................
Adres zamieszkania ……………………………………………………………....................................
II.
Nazwisko i imię przedstawiciela ustawowego / opiekuna prawnego, który dokonuje zgłoszenia osoby
niepełnoletniej ………………………………………………………………………………………
PESEL przedstawiciela ustawowego /prawnego opiekuna, który dokonuje zgłoszenia osoby
niepełnoletniej: …………………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………….............................
III.
Oświadczenia przedstawiciela ustawowego/prawnego opiekuna:
1. Oświadczam, że jako przedstawiciel ustawowy / opiekun prawny dziecka zobowiązuje się do:
- zgłaszania wszelkich zmian w danych objętych niniejszym zgłoszeniem.
- przestrzegania postanowień regulaminu zajęć.
- uiszczania opłat za udział dziecka w zajęciach.
2. Oświadczam, że stan zdrowia dziecka oraz jego predyspozycje psychofizyczne pozwalają na udział
w zajęciach.
3. Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym zgłoszeniu są zgodne ze stanem prawnym
i faktycznym.
4. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych
osobowych mojego dziecka do celów związanych z uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez
Miejski Klub im. Jana Kiepury, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922 – tekst jedn.).
IV.
Przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny został poinformowany, iż:
1. Legitymuje się prawem dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
2. Niniejsze oświadczenie zostało złożone w oparciu o pkt II.2 regulaminu zajęć.
3. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

Sosnowiec, dn. ………………

………………………………………………..
czytelny podpis przedstawiciela ustawowego/
prawnego opiekuna dziecka/
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