
       Załącznik do Zarządzenia nr 8/2021
Dyrektora Gminnego Ośrodka 
Kultury i  Sportu w Kleszczewie
z dnia 30 sierpnia 2021r.

REGULAMIN UCZESTNICTWA
W ZAJĘCIACH SEKCJI, GRUP i ZESPOŁÓW DZIAŁAJĄCYCH

W GMINNYM OŚRODKU KULTURY I SPORTU W KLESZCZEWIE

§1
Postanowienia ogólne

1. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie, zwany dalej GOKiS, działa jako 
samorządowa instytucja kultury posiadająca osobowość prawną, wpisana do Rejestru Instytucji 
Kultury, prowadzonego przez Gminę Kleszczewo.

2. GOKiS w ramach wielokierunkowej działalności w zakresie upowszechniania kultury i 
wychowania przez sztukę, a także w zakresie upowszechniania sportu prowadzi zajęcia 
artystyczne i sportowe w formie sekcji, grup i zespołów w grupach lub indywidualnie, z 
podziałem na odpowiednie kategorie wiekowe.

3. Wykaz sekcji, grup i zespołów jest dostępny na stronie internetowej www.kleszczewo.pl, w 
drukowanych materiałach informacyjnych (ulotki, afisze) oraz pod telefonem 692 467 020.

§2
Warunki uczestnictwa w zajęciach

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez GOKiS jest:
a) zgłoszenie Uczestnika (w przypadku osób poniżej 18. roku życia podpisane przez jego 
rodzica/opiekuna prawnego), którego wzór określa Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa 
w zajęciach sekcji, grup i zespołów działających w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w 
Kleszczewie, zwanego dalej Regulaminem;
b) zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu;
c) uiszczenie opłaty za zajęcia (dotyczy zajęć płatnych)
d) stan zdrowia niepowodujący zagrożenia zarówno dla Uczestnika jak i pozostałych 

uczestników zajęć.

§3
Kwestie organizacyjne

1. Zajęcia odbywają się w budynkach administrowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
w Kleszczewie lub w innym miejscu wyznaczonym przez Dyrektora GOKiS.

2. Obecność Uczestników zajęć jest kontrolowana przez instruktorów prowadzących podczas 
każdego spotkania i odnotowywana na liście obecności, której wzór określa Załącznik nr 2 do 
niniejszego Regulaminu. Tabela listy obecności może być rozbudowywana w zależności od 
specyfiki sekcji/grupy/zespołu.

3. Program zajęć i czas trwania jest ustalany z Dyrektorem GOKiS przez instruktora 
prowadzącego dane zajęcia. Tematyka zajęć jest odnotowywana na liście tematowej, której 
wzór określa Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

4. GOKiS zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym informuje telefonicznie, 
mailowo, na stronie internetowej, o której mowa w §1 pkt. 3, osobiście Uczestników zajęć, ich 
rodziców/opiekunów prawnych lub poprzez wywieszenie ogłoszeń na obiekcie.

§4
Bezpieczeństwo

1. Uczestnik niepełnoletni  podczas trwania zajęć znajduje się pod opieką instruktora 
prowadzącego. Uczestnik, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie pozostaje pod opieką 
GOKiS przed zajęciami i po zajęciach.



2. W przypadku Uczestników niepełnoletnich podczas zajęć organizowanych przez GOKiS poza 
budynkiem:
a) w najbliższym otoczeniu, nie wymagającym transportu, są wpisane w charakter zajęć i nie 
wymagają dodatkowej zgody rodzica/opiekuna prawnego;
b) zajęcia wyjazdowe, występy, koncerty, konkursy, zawody itp. poza terenem wymagają 
dodatkowej zgody rodzica/opiekuna prawnego.

3. W przypadku Uczestników niepełnoletnich, ich rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do 
osobistego odebrania Uczestnika zajęć bezpośrednio po zajęciach. Odpowiedzialność za dziecko
w czasie drogi z domu i do domu spoczywa na rodzicu/opiekunie prawnym.

4. Uczestnik zajęć zobowiązuje się dostosować do wytycznych instruktora (np. w kwestii 
dotyczących stroju).

5.  Niepełnoletnim Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają 
się zajęcia, bez zgody i wiedzy instruktora prowadzącego.

6.  Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia wyposażenia GOKiS bez zgody instruktora 
lub pracownika GOKiS.

7.  Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia 
GOKiS ponosi osoba nieprzestrzegająca zasad ich użytkowania. W przypadku osób 
niepełnoletnich są to rodzice/opiekunowie prawni tej osoby.

8.  Uczestnikom zajęć nie wolno wnosić na obiekt GOKiS żadnych niebezpiecznych narzędzi, 
używek oraz innych rzeczy i materiałów, które mogą spowodować zagrożenie życia innych 
osób.

9.  Uczestnicy zajęć są zobowiązani do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób, 
przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i BHP.

10. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, Uczestnicy zajęć są zobowiązani do stosowania się 
do poleceń pracownika GOKiS lub osoby prowadzącej zajęcia.

11.Rodzice/prawni opiekunowie zapisujący dziecko na zajęcia potwierdzają, że dziecko posiada 
ubezpieczenie NNW.

§5
Płatności za zajęcia

1. Część zajęć w GOKiS jest prowadzona odpłatnie. Decyzję o wysokości za zajęcia podejmuje 
Dyrektor GOKiS. Informacja o wysokości opłat jest dostępna w siedzibie GOKiS oraz na 
stronie internetowej i pod telefonem, o których mowa w § 1 pkt. 3.

2. Odpłatność należy uiszczać za każdy miesiąc:
a) za zajęcia grupowe - płatność z góry do 15. dnia bieżącego miesiąca 
b) za zajęcia indywidualne – płatność do 15. dnia kolejnego miesiąca
przelewem na konto bankowe GOKiS: BANK  SPÓŁDZIELCZY  w KÓRNIKU  nr  38 9076 0008

2001 0015 1177 0001, podając w tytule: imię i nazwisko Uczestnika zajęć, nazwę 
sekcji/grupy/zespołu i miesiąc, którego dotyczy opłata, np. tytuł przelewu: Anna Kowalska 
taneczne 10.2021.

3. Uczestnik zajęć płaci za te miesiące, w których uczestniczył przynajmniej w jednych zajęciach.
4. W przypadku zajęć indywidualnych nieobecność Uczestnika należy zgłosić instruktorowi 

najpóźniej w dniu poprzedzającym zajęcia. W przeciwnym wypadku naliczona zostanie opłata 
jak za zajęcia zrealizowane.

5. Brak wpłaty za zajęcia będzie skutkował wystawieniem przez GOKiS upomnienia, 
wzywającego do uregulowania zaległej płatności przez Uczestnika zajęć lub rodzica/prawnego 
opiekuna Uczestnika zajęć.

6. Jeżeli, mimo dwukrotnego upomnienia, Uczestnik zajęć lub jego rodzic/opiekun prawny nie 
opłaci należności w uzgodnionym terminie, spowoduje to skreślenie Uczestnika z listy oraz 
możliwość naliczenia odsetek bądź zgłoszenie do właściwych rejestrów dłużników.

7. Uczestnik zajęć, w uzasadnionym przypadku, może zwrócić się o zmniejszenie lub zwolnienie z



opłaty za udział w zajęciach. Pisemną prośbę wraz z uzasadnieniem należy przekazać 
Dyrektorowi GOKiS. 

8. Ze względów na wysokie czy ważne osiągnięcia Uczestnika zajęć, promujące GOKiS, 
Uczestnik zajęć może honorowo zostać zwolniony z opłat za zajęcia. Decyzję w tym zakresie 
wraz z okresem trwania zwolnienia z opłat wydaje Dyrektor GOKiS.

9. Rezygnacja z zajęć nie zwalnia Uczestnika zajęć od obowiązku uregulowania zaległych 
należności za zajęcia.

10. Miesięczna opłata za zajęcia obejmuje w przypadku zajęć:
a) kulturalno-edukacyjnych – średnio 4 zajęcia w miesiącu, podstawowy pakiet materiałów,
b) tenisa stołowego – średnio 10 treningów w miesiącu (pakiet A), średnio 6 treningów w 

miesiącu (pakiet B),
c) karate – średnio 8 treningów w miesiącu,
d) badminton – średnio 8 treningów w miesiącu.

10. Zajęcia odwołane z przyczyn losowych będą odrabiane w późniejszym terminie.
11. Na prośbę Uczestnika zajęć może być wydana faktura z tytułu uczestnictwa w zajęciach. 

Wydanie faktury odbywa się na podstawie potwierdzenia dokonania przelewu (jeśli opłata 
została dokonana przelewem lub przekazem pocztowym).

§6
Postanowienia końcowe

1. GOKiS wykorzystuje i przetwarza dane osobowe, zdjęcia i nagrania muzyczne oraz filmowe w 
celach niezbędnych w zakresie prowadzonej działalności kulturalnej oraz z celach 
informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością GOKiS.

2. Pełnoletni uczestnicy oraz rodzice/prawni opiekunowie niepełnoletnich Uczestników zajęć 
organizowanych przez GOKiS wypełniają oświadczenie o wyrażeniu zgody na 
wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystywanie zdjęć, nagrań 
muzycznych i filmowych z udziałem Uczestników zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wzór oświadczenia stanowi strona pierwsza Załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Dodatkowo wizerunek może zostać utrwalony przez monitoring wizyjny. Celem 
funkcjonowania monitoringu wizyjnego na obiektach GOKiS jest zapewnienie 
bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony dóbr i mienia obiektu. Wejście na teren 
obiektu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na w/w działania.

4. W kwestiach nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, decyzję podejmuje Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie.


