REGULAMIN
zajęć ARA Złocienieckiego Ośrodka Kultury
W ramach zakresu swojej działalności Złocieniecki Ośrodek Kultury (ZOK) organizuje zajęcia
edukacyjne, kursy i warsztaty artystyczne, muzyczne, wokalne, plastyczne, ceramiczne, teatralne i
fotograficzne.
I ZAPISY NA ZAJĘCIA
1. Na zajęcia obowiązują zapisy. Dziecko /uczestnik/rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do
wypełnienia i podpisania karty zapisu na zajęcia.
2. Karta zapisu i regulamin są dostępne w sali, w której prowadzone są zajęcia oraz do pobrania na
stronie internetowej ZOK http://zok.zlocieniec.pl .
II OPŁATY ZA ZAJĘCIA
1. Opłaty za zajęcia są naliczane za miesiąc, jedną kwotą ryczałtową określoną w cenniku. Kwota ta
jest stała i niezależna od ilości zajęć – średnio 60 w roku.
2. Opłaty za zajęcia należy uiszczać do 20. dnia każdego miesiąca na konto ZOK: PKO BP S.A.
o/Złocieniec 84 1020 2847 0000 1602 0009 6131 lub u instruktora (gotówką).
3. Opłaty za miesiące: wrzesień, ferie zimowe, czerwiec – 50% kwoty, od października do maja –
100% kwoty.
III REZYGNACJA
1. Każde dziecko/uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w zajęciach. Rezygnację można
przekazać prowadzącemu zajęcia przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca zajęć ustnie lub
telefonicznie.
2. Uczestnik rezygnujący z zajęć bez powiadomienia instruktora, zobowiązany jest do opłacenia zajęć,
aż do momentu złożenia rezygnacji. Określoną opłatę należy uiścić w ciągu trzech dni roboczych od
złożenia pisemnej rezygnacji.
IV WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnik zobowiązuje się do systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach.
2. Obecność na próbach generalnych jest obowiązkowa. Poprzez nieusprawiedliwioną nieobecność
uczestnik może być niedopuszczony do występu, o czym decyduje instruktor.
3. Program (repertuar) lub prace z zajęć ARA mogą być prezentowane na zewnątrz jedynie pod
patronatem ZOK i z taką informacją towarzyszącą.
4. Za zajęcia, w których dziecko/uczestnik nie bierze udziału z przyczyn niezależnych od ZOK (dotyczy
to również nieobecności usprawiedliwionych) nie przysługuje zwrot pieniędzy, ani inna
rekompensata nieobecności.
V POZOSTAŁE USTALENIA
1. ZOK ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka/uczestnika wyłącznie podczas
prowadzonych zajęć.
2. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do odebrania dzieci po zakończonych zajęciach zgodnie ze
złożonym oświadczeniem.
3. ZOK nie ponosi odpowiedzialności za żadne rzeczy pozostawione w budynku ani przed nim, oraz w
salach, gdzie prowadzone są zajęcia.
4. Rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane przez
dziecko/uczestnika podczas zajęć.
5. Rodzice/opiekunowie ponoszą materialną odpowiedzialność za przekazany strój sceniczny,
kwitując jego odbiór. W razie rezygnacji z zajęć uczestnik jest zobowiązany do natychmiastowego
zwrotu stroju. Strój służy wyłącznie do występów, nie wolno z niego korzystać w innych celach.

6. W przypadku zgubienia lub zniszczenia stroju rodzic zobowiązany jest pokryć jego równowartość
lub kupić nowy.
7. Na terenie ZOK obowiązują ogólne zasady dobrego i kulturalnego zachowania, zgodne z ogólnie
przyjętymi normami społecznymi.
8. Rodzice / opiekunowie i uczestnicy zajęć wyrażają zgodę na stały monitoring holu ZOK-u oraz
nagrywanie materiału wideo z tego monitoringu. Jest to podyktowane bezpieczeństwem dzieci /
uczestników oraz zabezpiecza ZOK w godzinach jego zamknięcia.
9. Rodzice / opiekunowie i uczestnicy wyrażają dobrowolną zgodę na dokumentację fotograficzną i
filmowanie zajęć oraz publikację zdjęć, nagrań radiowych i telewizyjnych z udziałem swoim lub
dziecka na stronach internetowych i w środkach masowego przekazu wyłącznie w celach
promocyjno-reklamowych ZOK
10. Administratorem danych osobowych w tym danych wizerunkowych jest Złocieniecki Ośrodek
Kultury z siedzibą w Złocieńcu ul. Polczyńska 6, e-mail. sekretariat@zok.zlocieniec.pl
11. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat gromadzonych i przetwarzanych danych
osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych na adres sabat@zlocieniec.pl
12. Każdy uczestnik zajęć, rodzic lub prawny opiekun posiada prawo wglądu do treści swoich danych
oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzania
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.
13. ZOK zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie oraz zmiany dni, godzin zajęć
oraz cennika zajęć. Zmiany w regulaminie obowiązują od momentu ich ogłoszenia na stronie
internetowej.
14. Kontakt z ZOK jest możliwy pod telefonem: 94 367 14 55, tel. kom. 609 134 222, mailem:
sekretariat@zok.zlocieniec.pl lub kontakt bezpośredni z prowadzącymi zajęcia.
15. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na proste zabiegi medyczne konieczne dla ratowania życia i zdrowia
jego dziecka. Oświadcza, że instruktor został poinformowany o problemach zdrowotnych dziecka
oraz braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach. Oświadcza, że zna dokładnie specyfikę zajęć
i stwierdza, że dziecko może w nich uczestniczyć.
16. Udział w zajęciach w ZOK jest równoznaczny z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez ZOK w celach informacyjnych
i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
DZ. U. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami..

