REGULAMIN
UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH EDUKACYJNYCH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ DĘBIŃSKIE CENTRUM KULTURY
W SEZONIE 2021/2022

DĘBIŃSKIE CENTRUM KULTURY z siedzibą w Jastwi 13, 32-852 Dębno (zwane dalej: DCK)
prowadzi zajęcia edukacyjne w sezonie 2021/22 stacjonarnie w siedzibie
DCK,
w określonych oddziałach, od 20 września 2021 roku do 24 czerwca 2022 roku.
Zajęcia są realizowane odpłatnie jak i bezpłatnie, podzielone na grupowe i indywidualne.
Dni, w których zajęcia nie odbywają się określone zostały w niniejszym Regulaminie.
Zajęcia w sezonie 2021/22 odbywają się w rygorze sanitarnym i według aktualnych
przepisów epidemicznych. Szczegółowe zasady funkcjonowania Dębińskiego Centrum
Kultury w czasie trwania epidemii, są regulowane dodatkowymi dokumentami.
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§1
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zgłoszenie uczestnika poprzez formularz
elektroniczny dostępny pod adresem https://kulturadebno.pl/zapisy-na-zajecia-wnowym-roku-szkolnym-2021-2022/, telefonicznie lub osobiście w sekretariacie,
wypełnienie karty uczestnictwa (Załącznik nr 1 do regulaminu) i uregulowanie opłaty
za zajęcia. Uzupełnioną kartę można przesłać w formie skanu na adres
biuro@kulturadebno.pl lub dostarczyć osobiście do instruktora w dniu rozpoczęcia zajęć.
W przypadku zajęć indywidualnych pierwszeństwo przyjęcia mają osoby kontynuujące
edukację z ubiegłego roku szkolnego. Nowi uczestnicy przyjmowani są według kolejności
zgłoszeń, do wyczerpania wolnych miejsc.
Dzieci przyprowadzane przez rodziców powinny być przez nich punktualnie dostarczane
i odbierane. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za dostarczenie dzieci na zajęcia
i ich odbiór.
Dębińskie Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci
pozostawionych bez opieki przed lub po zakończeniu zajęć.
Dębińskie Centrum Kultury zastrzega sobie prawo do prowadzenia w wyjątkowych
sytuacjach zajęć online.
Każdy uczestnik zobowiązany jest do systematycznego uczęszczania na zajęcia,
poszanowania mienia placówki, przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad
bezpieczeństwa, wytycznych sanitarnych i epidemicznych oraz kulturalnego zachowania
się względem współuczestników zajęć, instruktora i pracowników Dębińskiego Centrum
Kultury.
Instruktor ma prawo skreślić z listy uczestników w przypadku:
a) braku opłat za zajęcia po upływie wyznaczonego terminu płatności,
b) nagannego zachowania utrudniającego pracę instruktora,
c) częstej absencji w wyniku której ulega destabilizacji praca grupy,
d) łamania zasad bezpieczeństwa, aktualnych wytycznych sanitarnych, dodatkowych
przepisów określonych w zarządzeniach Dyrektora DCK.

8. Zmniejszenie ilości uczestników zajęć poniżej minimum ustalonego dla danej grupy,
może skutkować likwidacją grupy zajęciowej.
9. Dokumentem potwierdzającym obecność na zajęciach jest prowadzony przez instruktora
dziennik zajęć.
10. Dni, w których zajęcia nie odbywają się;
a) dni ustawowo wolne od pracy: 01.11.2021, 11.11.2021, 06.01.2022, 16.06.2022
b) ferie zimowe: 17 – 30.01.2022
c) przerwy świąteczne: 23.12.2021 – 02.01.2022, 14 – 19.04.2022, 01 – 03.05.2022
d) inne dni wskazane przez Dyrektora DCK.
§2
1. Wysokość opłat za zajęcia określa cennik towarów i usług Dębińskiego Centrum Kultury
na dany rok.
2. Opłaty za zajęcia regulowane są „z góry” w terminie do 15-tego dnia każdego miesiąca
(wyjątek stanowi wrzesień, za który opłatę należy uregulować do 30.09.2021r.)
przelewem na rachunek bankowy: 72 9453 0009 0030 0300 1687 0001 – w tytule: imię i
nazwisko uczestnika, rodzaj zajęć, miesiąc za który wnoszona jest opłata.
3. Opłata za zajęcia grupowe jest stała (niezależnie od ilości obecności), w przypadku
nieobecności przez cały miesiąc opłata nie będzie pobierana, tylko pod warunkiem
zgłoszenia rezygnacji (Załącznik nr 2 do Regulaminu).
a) Opłata może zostać pomniejszona w sytuacji nie zrealizowania odpowiedniej ilości
zajęć (z powodu choroby instruktora, świąt, ferii i innych okoliczności, czynników
wynikłych z sytuacji epidemicznej) jak również może być proporcjonalnie
powiększona w przypadku zrealizowania większej ilości zajęć (pięć tygodni w
miesiącu).
Po uzgodnieniu z instruktorem istnieje możliwość odrobienia niezrealizowanych
zajęć, wówczas opłata nie ulega pomniejszeniu.
b) Każdorazowo, kwota wpłaty będzie przedstawiana, za pomocą strony internetowej
https://kulturadebno.pl/obsluga-zajec/, na tablicach informacyjnych w budynku DCK,
oraz w sekretariacie.
4. Opłata za zajęcia indywidualne liczona jest proporcjonalnie do ilości zajęć
przypadających w danym miesiącu. Każdorazowo, kwota wpłaty będzie przedstawiana,
za pomocą strony internetowej https://kulturadebno.pl/obsluga-zajec/, na tablicach
informacyjnych w budynku DCK, oraz w sekretariacie.
a) W przypadku nieobecności Uczestnika na zajęciach, opłaty wniesione za te zajęcia
nie podlegają zwrotowi.
b) W przypadku odwołania zajęć przez instruktora, z winy DCK, uczestnikowi przysługuje
prawo przeniesienia nadpłaty na poczet kolejnego miesiąca lub zwrotu za
niezrealizowane zajęcia na wskazany rachunek bankowy (Załącznik nr 3 do
Regulaminu).
c) Zwrot za niezrealizowane zajęcia będzie także możliwy, w przypadku potwierdzonej
u uczestnika kwarantanny, izolacji domowej, bądź potwierdzonego zakażenia
koronawirusem SARS-CoV-2. Wszystkie te przypadki muszą być udokumentowane
i potwierdzone przez odpowiednie instytucje.
d) W wyjątkowych przypadkach (3 lub więcej ciągłych nieobecności wynikających z
poważnych przypadków chorobowych (pobyt w szpitalu, itp.) oraz po dostarczeniu

stosownej dokumentacji potwierdzającej fakt długotrwałej nieobecności na zajęciach,
uczestnikowi przysługuje prawo przeniesienia nadpłaty na poczet kolejnego miesiąca
lub zwrotu za niezrealizowane zajęcia na wskazany rachunek bankowy (Załącznik nr 3
do Regulaminu).
5. W przypadku rezygnacji z zajęć, należy wypełnić oświadczenie o rezygnacji (Załącznik nr 2
do Regulaminu) i przesłać go w formie skanu na adres mailowy: biuro@kulturadebno.pl
bądź dostarczyć osobiście do sekretariatu DCK.
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§3
Korzystanie z sal i pracowni odbywa się zgodnie z ich przeznaczeniem, pod opieką
instruktora.
Uczestnicy zajęć zobowiązani są do dbałości o porządek w sali w której odbywają się
zajęcia.
Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu Dębińskiego
Centrum Kultury. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice
lub prawni opiekunowie dzieci.
Dębińskie Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty
pozostawione przez uczestników zajęć na terenie ośrodka kultury.
Uczestników zajęć rekreacyjnych (np. tanecznych, karate) obowiązuje zmienne obuwie.
§4
Wszelkie opinie i skargi dotyczące zajęć uczestnicy lub ich rodzice/opiekunowie kierują
bezpośrednio do Dyrektora Dębińskiego Centrum Kultury.
Decyzje w sprawach nieujętych Regulaminem podejmuje Dyrektor Dębińskiego Centrum
Kultury.
Wzór karty zgłoszenia uczestnika stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
Wzór oświadczenia o rezygnacji z zajęć stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
Wzór oświadczenia o zwrocie na konto stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
Zgoda na czasową realizację zajęć w formie online stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.

