REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
1. Opłaty za zajęcia sekcyjne / warsztaty – zwane dalej zajęciami - przyjmowane są do 15go dnia każdego miesiąca, w placówkach CK, od poniedziałku do piątku w godzinach
otwarcia placówek.
2. Opłaty przyjmowane są z góry w formie ryczałtu. W związku z powyższym nieobecność
uczestnika na zajęciach nie stanowi podstawy do zmniejszenia opłaty.
W przypadkach wyjątkowych obejmujących zdarzenia losowe skutkujące dłuższą nieobecnością Dyrektor CK na podstawie uzasadnionego wniosku uczestnika / rodziców lub
opiekunów uczestnika może podjąć inną decyzję.
3. W przypadku uczestnictwa dzieci w zajęciach - na drugie i kolejne dziecko przysługuje
zniżka 30%.
4. Zajęcia przypadające w dniach świątecznych nie są odrabiane w innym terminie.
5. Dopuszcza się przeniesienie zajęć na inny termin po jego wcześniejszym uzgodnieniu
z uczestnikami zajęć.
6. Centrum Kultury zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć z powodu wyjątkowych okoliczności.
7. CK zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzącego zajęcia.
8. Zapisując dziecko na zajęcia rodzic lub prawny opiekun bierze odpowiedzialność za stan
zdrowia dziecka i oświadcza, iż jest świadomy jego kondycji fizycznej i psychicznej.
9. CK zapewnia opiekę dziecka tylko w czasie zajęć natomiast nie ponosi odpowiedzialności
przed i po zakończeniu zajęć, a także w przypadku samowolnego ich opuszczenia.
10. Dzieci są przyprowadzane na zajęcia i odbierane przez rodziców lub prawnych opiekunów.
11. Zgoda rodzica lub prawnego opiekuna na samodzielne przychodzenie i wychodzenie
z zajęć przez dziecko wymaga pisemnego oświadczenia.
12. Zajęcia w większości przewidziane są dla dzieci powyżej 6 roku życia, jednak ze względu
na różnorodny charakter zajęć ostateczną decyzję o przyjęciu uczestnika podejmuje prowadzący/instruktor, biorąc pod uwagę charakter grupy i rodzaj zajęć. W niektórych zajęciach istnieje możliwość udziału młodszych uczestników w obecności / pod opieką rodzica po wcześniejszym ustaleniu z prowadzącym / instruktorem.
13. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad zachowania zgodnych z ogólnie przyjętymi normami oraz wymaganiami stawianymi przez osobą prowadzącą.
14. Za przedmioty pozostawione przez uczestników CK nie ponosi odpowiedzialności.
15. Podstawą do skreślenia uczestnika z listy zajęć mogą być:
a) dwumiesięczna zaległość w opłatach za zajęcia.
b) naruszenie zasad zachowania i wymagań stawianych przez prowadzącego,
pomimo 3-krotnego wpisu do dziennika zajęć.
16. Podstawą uczestnictwa w zajęciach jest wypełniona i podpisana karta zgłoszenia, która
stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

