REGULAMIN ZAJĘĆ DOMU KULTURY W KROCZYCACH
1. Dom Kultury w Kroczycach prowadzi zajęcia w ramach statutowej działalności.
2. W dalszej części regulaminu pod słowem zajęcia rozumie się także warsztaty, kursy,
szkolenia
3. Informacja o prowadzonych zajęciach dostępna jest w sekretariacie Domu Kultury,
na tablicy informacyjnej przed budynkiem Domu Kultury w Kroczycach oraz na stronie
internetowej www.dk-kroczyce.pl
4. Zapisy na zajęcia odbywają się w siedzibie Domu Kultury, w sekretariacie bądź
bezpośrednio u instruktorów, w zależności od zajęć.
5. Uczestnikami zajęć mogą być osoby, wyrażające chęć uczestnictwa w nich, spełniające
kryteria wiekowe i warunki regulaminu. W przypadku małoletnich konieczna jest zgoda
rodziców/opiekunów.
6. Niektóre zajęcia mogą być odpłatne. Wykaz zajęć płatnych i bezpłatnych znajduje się
w szczegółowym harmonogramie. Wykaz zajęć płatnych i bezpłatnych określa Dyrektor
Domu Kultury w Kroczycach.
7. Płatności za udział w zajęciach płatnych dokonać należy przelewem na konto Domu Kultury
w Kroczycach: 67 8277 0002 0030 0001 4415 0001, podając: imię i nazwisko uczestnika
i nazwę zajęć. Cena za zajęcia jest opłatą stałą za miesiąc nauki (czesne) i nie ulega zmianie
bez względu na ilość zajęć przypadających w miesiącu.
8. Płatność za zajęcia musi być wnoszona z góry za aktualny miesiąc (do 10-go dnia miesiąca).
Składka miesięczna nie może być pomniejszona z przyczyn nieobecności kursanta
(wyjazdy, choroby, itp.) ze względu na stałe koszty. Opłata za zajęcia powinna być
uregulowana zgodnie z aktualną ceną za zajęcia zamieszczoną na stronie internetowej domu
kultury. W wyjątkowych sytuacjach Dom Kultury w Kroczycach zastrzega sobie możliwość
zmiany ceny za zajęcia i zobowiązuje się umieścić informacje o planowanej zmianie cen z
minimum miesięcznym wyprzedzeniem na stronie internetowej.
9. Zajęcia prowadzone w trybie warsztatowym, o zamkniętej formie mogą być rozliczane w
formie płatności za poszczególne zajęcia.
10. W przypadku zaległości wynoszących ponad miesiąc w uiszczeniu opłat za zajęcia płatne,
uczestnik zostaje automatycznie zawieszony do czasu uregulowania zaległości. Uczestnik
nie może odstępować opłaconych zajęć osobom trzecim.
11. Uczestnik, który w terminie uiszcza należne opłaty, ma zagwarantowane prawo
uczestnictwa w zajęciach oraz możliwość korzystania z części niezbędnych materiałów.
12. Zasady korzystania z materiałów udostępnianych przez Dom Kultury w Kroczycach
określają prowadzący zajęcia instruktorzy. Normy materiałowe akceptuje Dyrektor Domu
Kultury w Kroczycach. Warunkiem uczestnictwa w niektórych zajęciach jest zapewnienie
przez uczestnika własnych materiałów i sprzętów w zakresie przedstawionym przez
instruktora.

13. W imieniu uczestników małoletnich sprawy odpłatności za zajęcia, a także inne sprawy
organizacyjne załatwiają rodzice lub prawni opiekunowie.
14. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja niniejszego regulaminu, wypełnienie
Karty Uczestnika, terminowe wniesienie opłaty oraz przestrzeganie norm społecznych
wobec innych osób, a także przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących we
wszystkich pomieszczeniach Domu Kultury w Kroczycach. Uciążliwi (utrudniający innym
korzystanie z zajęć i nieprzestrzegający przepisów porządkowych, obowiązujących w Domu
Kultury w Kroczycach) uczestnicy mogą zostać skreśleni z listy uczestników zajęć, jeśli nie
odniosą skutku wcześniejsze słowne upomnienia.
15. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, uczestnicy zajęć i imprez obowiązani są
do stosowania się do poleceń pracownika Domu Kultury w Kroczycach.
16. Dom Kultury w Kroczycach nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub
nieszczęśliwe wypadki uczestników, powstałe na skutek nieprzestrzegania zasad
bezpieczeństwa oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zgubione, skradzione,
zniszczone.
17. Dom Kultury w Kroczycach zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć o czym
poinformuje instruktor bądź sekretariat (telefonicznie lub osobiście) osoby uczęszczające
na zajęcia bądź ich opiekunów prawnych.
18. Odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie przed wyznaczoną godziną zajęć oraz po
zakończeniu zajęć spoczywa tylko i wyłącznie na opiekunach prawnych. Osoby
niepełnoletnie powinny być dowożone dokładnie na czas zajęć i odbierane punktualnie po
zakończeniu zajęć.
19. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia
ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania. W przypadku osób nieletnich są to
prawni opiekunowie tej osoby.
20. Dyrektor Domu Kultury w Kroczycach zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

