
 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W GRUPOWYCH ZAJĘCIACH TAŃCA NOWOCZESNEGO 

W CENTRUM KULTURY I SZTUKI W SIERPCU 

I. Warunki uczestnictwa 

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach tańca nowoczesnego organizowanych przez CKiSz w Sierpcu 

jest: 

× podpisana przez rodzica/opiekuna zgoda na uczestnictwo dziecka w organizowanych zajęciach 

- złożenie karty uczestnictwa (załącznik nr 1 regulaminu) 

× wniesienie właściwej opłaty w ustalonym podanym niżej terminie. 

 

II. Płatności za zajęcia 

 

1. Wysokość opłat za zajęcia w CKiSz w Sierpcu reguluje zarządzenie Dyrektora. 

2. Podpisanie zgody i wniesienie I raty opłaty za uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne  

z akceptacją niniejszego regulaminu. 

3. Opłaty wnoszone są w dwóch ratach: 

-I rata - do końca września (za okres X-II), 

-II rata - do końca lutego (za okres III-VI), 

Kwota opłaty wynika z uśrednienia miesięcznego ilości zajęć w okresie od października do 

czerwca. 

W opłacie zawarte są odliczenia wynikające z: 

 -nierównej ilości zajęć w miesiącu wynikających z układu dni tygodnia w miesiącu,   

- przerw świątecznych, ferii szkolnych, dni ustawowo wolnych od pracy, 

 -niepełnej ilości zajęć w miesiącu czerwcu.  

4. Opłat można dokonywać: 

- przelewem na konto bankowe CKiSz w Sierpcu: 40 1240 3204 1111 0010 4910 4812  

(w tytule przelewu musi być podane: imię i nazwisko uczestnika oraz rodzaj opłacanych zajęć) 

- w sekretariacie CKiSz w Sierpcu przy ulicy Piastowskiej 39 (w czasie godzin pracy kasy). 

5. Opłata za zajęcia naliczana jest od października do czerwca. Opłata nie podlega rozliczeniu 

godzinowemu. 

6. Opłata jest naliczana bez względu na nieplanowaną absencję uczestnika. Wyjątek stanowi 

choroba trwająca powyżej 14 dni, udokumentowana zaświadczeniem lekarskim.  

W przypadku choroby dziecka w wieku przedszkolnym akceptowane są oświadczenia pisemne 

rodzica/opiekuna. Zwrot wpłaty następuje w rozliczeniu miesięcznym. 

7. W przypadku zaległości w uiszczaniu opłat uczestnik zostaje automatycznie zawieszony w 

zajęciach do czasu uregulowania zaległości. 



8. Uczestnicy, którzy byli aktywnymi uczestnikami zajęć do końca roku poprzedniego (nie 

zrezygnowali zajęć w trakcie roku szkolnego oraz wykazali większą niż 70 % frekwencję na 

zajęciach) mają pierwszeństwo przy naborze na rok kolejny. 

9. W przypadku pierwszego zgłoszenia kandydata do zajęć dopuszcza się możliwość oceny 

predyspozycji rytmiczno-motorycznej i wynikającej z tego kwalifikacji do uczestnictwa w 

zajęciach.  

10. W przypadku dużej ilości zgłoszeń – przekraczającej możliwości organizacyjne Centrum Kultury i 

Sztuki tworzona jest lista oczekujących. 

11. Przydział uczestników zajęć do poszczególnych grup tanecznych oraz ilość samych grup 

 dokonywane są przez instruktora prowadzącego zajęcia i przed wdrożeniem podlegają 

zatwierdzeniu przez Dyrektora. Wszelkie zmiany składów i grup w ciągu roku szkolnego są 

możliwe po akceptacji Dyrektora CKiSz. 

12. W przypadku kontynuacji uczestnictwa z roku poprzedniego przed rozpoczęciem zajęć w roku 

bieżącym konieczne jest uregulowanie zaległości z roku poprzedniego oraz ponowne złożenie w 

sekretariacie CKiSz wypełnionej karty zgłoszenia. W przypadku nieuregulowania zaległości lub 

nieprzedstawienia wypełnionej karty zgłoszenia zajęcia dla danego uczestnika zostaną 

zawieszone do momentu wywiązania się uczestnika z powyższych założeń.  

13. Istnieje możliwość pisemnego zawieszenia zajęć uczestnika i zwrotu wpłaty za nieodbyte ze 

tego tytułu zajęcia. Zwrot następuje w rozliczeniu miesięcznym pod warunkiem, że uczestnik nie 

odbył żadnych zajęć w miesiącu podlegającym zawieszeniu.  

14. Instruktor prowadzący zajęcia w porozumieniu z Dyrektorem CKiSz ustala ustawienie członków 

grupy tanecznej na podstawie frekwencji oraz zaangażowania podczas zajęć i występów. Są to 

decyzje ostateczne. 

15. Każdy uczestnik zajęć ma obowiązek uczestniczenia w występach publicznych grupy chyba że 

zajdzie okoliczność opisana w pkt.  16. 

16. W przypadku długotrwałej ciągłej absencji zdrowotnej uczestnika zajęć lub opuszczenia więcej 

niż 50 % zajęć  w ciągu miesiąca  instruktor w porozumieniu z Dyrektorem CKiSz może wyłączyć 

go z występów publicznych. 

17. Jeśli liczba czynnych uczestników grupy zmniejszy się do 9 dopuszcza się możliwość rozwiązania 

grupy i przydzielenia jej członków do innych grup. 

18. Dyrektor na podstawie pisemnej prośby, może ustalić indywidualne zwolnienia z opłat  

w przypadku trudnej sytuacji materialnej. 

19. Wstęp osób nie będących pracownikami CKiSz na salę prób  w czasie odbywania się zajęć  jest 

możliwy tylko za zgodą instruktora. 

20. Rezygnacja z zajęć nie zwalnia uczestnika od obowiązku uregulowania zaległych opłat.  

W przypadku nie wniesienia przez uczestnika opłat za zajęcia w ustalonym terminie, CKiSz  

w Sierpcu wzywa uczestnika zajęć do spełnienia świadczenia, w terminie 7 dni oraz do pokrycia 

kosztów z tytułu wezwania do zapłaty.  

21. Rodzice, których dzieci uczestniczą w zajęciach artystycznych dobrowolnie partycypują  

w kosztach zakupu kostiumów scenicznych, udziału w warsztatach tematycznych, wyjazdów na 

festiwale, przeglądy, konkursy, obozy. 

22. Dokumentem potwierdzającym obecność na zajęciach jest prowadzony przez instruktora 

dziennik zajęć. 

 

 



 

 

 

III. Miejsce i czas zajęć 

 

× Zajęcia odbywają się w budynku CKiSz w Sierpcu przy ul. Piastowskiej 39 dwa razy w tygodniu 

w wymiarze 60 minut. Wyjątek stanowi grupa najmłodsza (5-6 lat), dla której zajęcia odbywają 

się raz w tygodniu w wymiarze minimum 30 minut. 

× Czas zajęć ustalony jest na podstawie grafiku przygotowanego przez instruktora 

prowadzącego dane zajęcia i zatwierdzonego przez Dyrektora lub Kierownika CKiSz. 

 

 

IV. Zasady korzystania z sal i wyposażenia, w których organizowane są zajęcia 

1. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody instruktora wyposażenia pracowni 

lub sali oraz strojów poza budynek CKiSz. 

2. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia 

pracowni lub sali oraz strojów ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania.  

W przypadku osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby. 

3. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada instruktor prowadzący 

zajęcia lub pracownik CKiSz. 

4. W sytuacjach łamania niniejszych zasad, poszczególne osoby tracą możliwość korzystania  

z pracowni lub uczestnictwa w zajęciach. 

5. Osoba odpowiedzialna za wyrządzone szkody zobowiązana jest do ich pokrycia w terminie  

i na zasadach ustalonych z Dyrektorem CKiSz w Sierpcu. 

V. Pozostałe postanowienia 

1. Wszystkich uczestników zajęć i imprez obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych 

przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa. 

2. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, uczestnicy zajęć i imprez obowiązani są do stosowania 

się do poleceń pracownika CKiSz. 

3. CKiSz zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć  

i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością CKiSz. 

Uczestnicy zajęć i imprez organizowanych przez CKiSz wyrażają tym samym zgodę na 

wykorzystywanie ich danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych z ich udziałem w celach j.w. 

zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 

101 poz. 926 ze zm.). 

4. Opiekun uczestnika zajęć powinien wskazać osoby odbierające dziecko po zajęciach  

(imię i nazwisko, nr telefonu) lub potwierdzić, że dziecko może wracać samodzielnie z zajęć. 

5. W kwestiach nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, decyzja o ich rozstrzygnięciu należy 

do Dyrektora CKiSz w Sierpcu. 



   Załącznik nr 1 Regulaminu uczestnictwa w grupowych 

    zajęciach tańca nowoczesnego w CKiSz 

 

  ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA 

ZAJĘĆ ODBYWAJĄCYCH SIĘ W CKiSz W SIERPCU 

Imię i nazwisko uczestnika 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Data i miejsce urodzenia 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania 

(dokładny)……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Szkoła/przedszkole, do którego dziecko 

uczęszcza……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy do rodzica, opiekuna prawnego 

…………………………………………………………………………………………………  

Nazwa zajęć/grupy 

……………………………………………………………………………......................................................................... 

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do odbioru dziecka (lub informacja że dziecko będzie wracać z zajęć 

samodzielnie)……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………… 

 Oświadczam, że zapoznałem/-am się i przyjmuję do wiadomości treść „Regulaminu uczestnictwa w zajęciach w 

Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu” oraz terminu i wysokości opłat.  

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka podanych w karcie zgłoszenia w zakresie 

obejmującym imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia przez Centrum Kultury i Sztuki, 09-200 Sierpc,  

ul. Piastowska 39 dla celów związanych z prawidłowym przebiegiem rekrutacji uczestnictwem mojego dziecka  

w zajęciach artystycznych odbywających się w CKiSz w Sierpcu. Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje mi prawo 

wglądu do treści danych osobowych mojego dziecka i ich poprawiania. (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych - Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).  

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia w zakresie 

obejmującym imię i nazwisko, numer telefonu przez Centrum Kultury i Sztuki, 09-200 Sierpc, ul. Piastowska 39 dla celów 

związanychz prawidłowym przebiegiem rekrutacji uczestnictwem mojego dziecka w zajęciach artystycznych odbywających 

sięw CKiSz w Sierpcu. Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych osobowychi 

ich poprawiania. (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926z późn. 

zm.).  

 

 Wyrażam zgodę na nieodpłatną i bezterminową publikację, zamieszczanie i rozpowszechnianie wizerunku 

mojego dziecka utrwalonego podczas uczestnictwa w zajęciach artystycznych odbywających się na terenie CKiSz w Sierpcu 

przez Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu, ul. Piastowska 39, 09-200 Sierpc, lub przez inne osoby na zlecenie CKiSz w 

Sierpcu, na stronach internetowych i podstronach, w mediach-prasie, TV, kronice, ulotkach, plakatach i innych w celach 

związanych z upublicznieniem działalności CKiSz w Sierpcu. Wyrażam zgodę na zwielokrotnianie wizerunku mojego 

dziecka dostępnymi technikami i metodami – płyty CD, DVD i inne. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przysługuje mi 

prawo wglądu do treści danych mojego dziecka i ich poprawiania. (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych)  

……….…………………….…………………………………………….  

Miejscowość, data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego  


