
REGULAMIN ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH W RAMACH PROJEKTU 

"STACJA KULTURA" 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 
 

1. Zajęcia organizowane są dla dzieci w przedziale wiekowym 5-7 lat oraz 8-12 lat. 

2. Celem zajęć jest popularyzowanie różnych dziedzin twórczości artystycznej, rozwijanie 

talentów i zainteresowań, promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego. 

3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja wszystkich punktów niniejszego 

regulaminu oraz złożenie pisemnej deklaracji. (zał nr 1) 

4. Zajęcia prowadzone są odpłatnie. 

5. Zajęcia odbywają się w dwóch semestrach: 

- I semestr: od 09.10.2020 do 17.01.2021 r., 

- II semestr: od 01.02.2021 do 25.06.2021 r. 

6. Zajęcia nie odbywają się w czasie przerw świątecznych, ferii i innych przerw wynikających z 

harmonogramu roku szkolnego. 

7. Czas zajęć to 1h 15 min. 
 

II. Gmina Karpacza: 

1. zapewnia uczestnikom salę do zajęć, dostęp do sanitariatów, niezbędny sprzęt i materiały,  

2. zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku nieobecności instruktora prowadzącego. 

Odwołanie do trzech zajęć w semestrze nie powoduje konieczności ich odpracowywania ani 

zwrotu opłaty. 

3. może promować działalność sekcji zainteresowań poprzez pokazy podczas imprez kulturalnych 

oraz udział w konkursach i przeglądach a także poprzez informacje w mediach i na stronie 

internetowej www.karpacz.pl oraz profilach społecznościowych Gminy Karpacz.  
 

III. PRAWA UCZESTNIKA ZAJĘĆ: 

 Uczestnik ma prawo:  

a) brać udział w zajęciach, zgodnie z harmonogramem zajęć dla danej grupy,  

b) brać udział, według określonych warunków, w imprezach organizowanych przez Gminę 

Karpacz lub prowadzącego zajęcia,  
 

IV. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA ZAJĘĆ:. 

Uczestnik ma obowiązek:  

1. przestrzegać wszystkich punktów regulaminu,  

2. systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach,  

3. przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas trwania zajęć, 

4. przestrzegać obowiązujących norm koleżeńskich i zasad współżycia społecznego, 

5. podporządkować się wszelkim poleceniom i uwagom instruktora, 

6. dbać o porządek na sali oraz dobry stan materiałów i sprzętu, 
 

V. ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH: 

1. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które złożyły pisemną deklarację i wniosły opłatę za 

zajęcia oraz są uczniami szkół w Karpaczu. 

2. O przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń. 

4. Deklaracje uczestnictwa w zajęciach w I semestrze są przedłużane na II semestr po wniesieniu 

opłaty. 

http://www.karpacz.pl/


5. W przypadku nieprzestrzegania zwyczajowo przyjętych norm obyczajowych instruktor ma 

prawo do usunięcia uczestnika z zajęć. 

6. Uczestnicy po skończonych zajęciach pozostawiają salę w stanie sprzed zajęć (nie zaśmiecona, 

stoliki, krzesła odpowiednio ustawione, zabrany sprzęt i rekwizyty). 
 

VII. OPŁATY: 

1. Opłata za zajęcia wynosi 35,00zł miesięcznie za udział w jednego rodzaju zajęciach.  

2. Opłata za jednorazowy udział w zajęciach wynosi 20,00zł. 

3. Za niewykorzystane zajęcia nie zwracane są poniesione opłaty. 

4. Opłata wnoszona jest jednorazowo - wpłata za cały rok zajęć lub comiesięcznie do 10 każdego 

miesiąca. 

5. Opłaty wnosi się na konto Gminy Karpacz – nr rachunku bankowego: 49 1090 1926 0000 

0005 1416 2884 Bank Zachodni WBK S.A. 

6. Z opłat finansowane są materiały niezbędne do prowadzenia zajęć oraz koszty wynagrodzenia 

instruktora. 
 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany i bieżące informacje będą 

przekazywane uczestnikom osobiście przez instruktora. 

2. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje Gmina Karpacz w porozumieniu z 

prowadzącym zajęcia. 

3. Wszelkie uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania zespołów artystycznych należy 

zgłaszać bezpośrednio prowadzącemu zajęcia. 

4. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa w drodze na zajęcia 

i odebrania uczestnika zajęć bezpośrednio po ich zakończeniu. 

5. Wcześniejsze wyjście z zajęć jest możliwe tylko po osobistym zgłoszeniu się rodzica/opiekuna  
 
 


