REGULAMIN UCZESTNICTWA
W ZAJĘCIACH W OŚRODKU KULTURY I SPORTU W LEŚNEJ
§1
Postanowienia ogólne
1. Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej, zwany dalej Ośrodkiem Kultury i Sportu, działa jako
samorządowa instytucja kultury posiadająca osobowość prawną wpisana do Rejestru
Instytucji Kultury, prowadzonego przez Miasto i Gminę Leśna.
2. Ośrodek Kultury i Sportu w ramach wielokierunkowej działalności w zakresie
upowszechniania kultury i wychowania przez sztukę prowadzi zajęcia artystyczne w formie
warsztatów, grup i zespołów, z podziałem na odpowiednie kategorie wiekowe.
3. Wykaz zajęć, grup i zespołów jest dostępny na stronie internetowej www.okislesna.pl,
w drukowanych materiałach informacyjnych oraz pod numerem telefonu 75 72 11 579.
§2
Warunki uczestnictwa w zajęciach
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Ośrodek Kultury i Sportu jest:
a) zgłoszenie Uczestnika (w przypadku osób poniżej 18. roku życia podpisane przez jego
rodzica/opiekuna prawnego), którego wzór określa Załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu;
b) zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu;
c) uiszczenie opłaty za zajęcia (dotyczy zajęć płatnych).
§3
Kwestie organizacyjne
1. Zajęcia odbywają się w Domu Kultury w siedzibie Ośrodka Kultury i Sportu przy ul. Elizy
Orzeszkowej 5A w Leśnej lub w innym miejscu wyznaczonym przez Dyrektora Ośrodka
Kultury i Sportu.
2. Obecność Uczestników zajęć jest kontrolowana przez instruktorów prowadzących podczas
każdego spotkania i odnotowywana na liście obecności.
3. Program zajęć i czas trwania jest ustalany z Dyrektorem Ośrodka Kultury i Sportu przez
instruktora prowadzącego dane zajęcia.
4. Ośrodek Kultury i Sportu zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym
informuje telefonicznie, mailowo, na stronie internetowej lub osobiście Uczestników zajęć,
ich rodziców/opiekunów prawnych lub poprzez wywieszenie ogłoszeń na tablicy ogłoszeń.
§4
Bezpieczeństwo
1. Uczestnik poniżej 18. roku życia podczas zajęć znajduje się pod opieką instruktora
prowadzącego.
2. W przypadku Uczestników do 18 lat podczas zajęć organizowanych przez Ośrodek Kultury
i Sportu poza budynkiem:
a) w najbliższym otoczeniu, nie wymagającym transportu, jeśli są wpisane w charakter
zajęć - nie wymagają dodatkowej zgody rodzica/opiekuna prawnego;
b) zajęcia wyjazdowe, występy, koncerty, konkursy itp. poza terenem - wymagają
dodatkowej zgody rodzica/opiekuna prawnego.

3. W przypadku Uczestników niepełnoletnich, odpowiedzialność za dziecko w czasie drogi
z domu do sali zajęć i z sali zajęć do domu spoczywa na rodzicu/opiekunie prawnym.
4. Uczestnik zajęć zobowiązuje się dostosować do wytycznych instruktora (np. w kwestii
dotyczących stroju).
5. Niepełnoletnim Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym
odbywają się zajęcia, bez zgody i wiedzy instruktora prowadzącego.
6. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia wyposażenia Ośrodka Kultury i Sportu
bez zgody instruktora.
7. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia
Ośrodka Kultury i Sportu ponosi osoba nieprzestrzegająca zasad ich użytkowania.
W przypadku osób niepełnoletnich są to rodzice/opiekunowie prawni tej osoby.
8. Uczestnikom zajęć nie wolno wnosić na obiekt Ośrodka Kultury i Sportu żadnych
niebezpiecznych narzędzi, używek oraz innych rzeczy i materiałów, które mogą
spowodować zagrożenie życia innych osób.
9. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób,
przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i BHP.
10. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, Uczestnicy zajęć są zobowiązani do stosowania
się do poleceń pracownika Ośrodka Kultury i Sportu.
§5
Płatności za zajęcia
1. Część zajęć w Ośrodku Kultury i Sportu jest prowadzona odpłatnie. Decyzję o wysokości
za zajęcia podejmuje Dyrektor Ośrodka Kultury i Sportu.
2. Uczestnictwo w zajęciach zorganizowanych we wrześniu 2020 roku jest bezpłatne ze
względu na organizacyjny charakter zajęć.
3. Wysokość opłat za zajęcia w Ośrodku Kultury i Sportu w Leśnej:
a) uczestnictwo w jednych zajęciach - 30,00 zł miesięcznie,
b) uczestnictwo w każdych kolejnych - 20,00 zł miesięcznie za zajęcia.
4. Informacja o wysokości opłat jest dostępna w siedzibie Ośrodka Kultury i Sportu oraz pod
telefonem 75 72 11 579.
5. Odpłatność należy uiszczać za każdy miesiąc z góry do 5 dnia każdego miesiąca lub z góry
za cały semestr przelewem na konto bankowe Ośrodka Kultury i Sportu: 13 8392 0004 4200
1111 3000 0010 (Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu – Oddział w Leśnej), podając w
tytule: imię i nazwisko Uczestnika zajęć, nazwę zajęć oraz kartą płatniczą w sekretariacie.
6. W przypadku nieobecności trwającej ponad miesiąc (wyjazd, dłuższa choroba, pobyt
w szpitalu itp.) Uczestnik zajęć płaci za te miesiące, w których uczestniczył przynajmniej
w jednych zajęciach.
7. Brak wpłaty za zajęcia będzie skutkowało wystawieniem przez Ośrodek Kultury i Sportu
upomnienia, wzywającego do uregulowania zaległej płatności przez Uczestnika zajęć lub
rodzica/prawnego opiekuna.
8. Jeżeli, mimo dwukrotnego upomnienia, Uczestnik zajęć lub jego rodzic/prawny opiekun
nie opłaci należności w uzgodnionym terminie, spowoduje to skreślenie Uczestnika z listy
oraz zgłoszenie do właściwych rejestrów.
9. Uczestnik zajęć, w uzasadnionym przypadku, może zwrócić się o zmniejszenie lub
zwolnienie z opłaty za udział w zajęciach. Pisemną prośbę wraz z uzasadnieniem należy
przekazać Dyrektorowi Ośrodka Kultury najpóźniej w pierwszym miesiącu uczestnictwa
danego Uczestnika w zajęciach lub w ciągu miesiąca, jeśli powód dotyczy zdarzenia
tragicznego (np. wypadku, choroby, klęski).
10. Rezygnację z zajęć należy zgłosić w formie pisemnej osobiście, mailowo lub pocztą. Nie

złożenie rezygnacji będzie skutkowało naliczeniem opłaty za kolejne miesiące.
11. Rezygnacja z zajęć nie zwalnia Uczestnika zajęć od obowiązku uregulowania zaległych
należności.
12. W przypadku nieodbycia się zajęć z winy Ośrodka Kultury i Sportu i ich późniejszego
nieodpracowania, oplata za zajęcia zostanie proporcjonalne zmniejszona w następnym
miesiącu.
13. Na prośbę Uczestnika zajęć może być wydany rachunek z tytułu uczestnictwa w zajęciach.
§6
Prezentowanie osiągnięć i dorobku artystycznego Uczestników
Uczestnicy zajęć mogą prezentować osiągnięcia i dorobek artystyczny oraz reprezentować
działalność merytoryczną Ośrodka Kultury i Sportu na różnych turniejach czy konkursach.
§7
Postanowienia końcowe
1. Ośrodek Kultury i Sportu wykorzystuje i przetwarza dane osobowe, zdjęcia i nagrania
muzyczne oraz filmowe w celach informacyjnych i promocyjnych związanych
z działalnością Ośrodka zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L
z 2016r. nr 119/1 – (zw. RODO) oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
2. W kwestiach nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, decyzję podejmuje Dyrektor
Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej.

Załącznik nr 1 - Karta zgłoszenia uczestnika zajęć organizowanych w Ośrodku Kultury i Sportu
w Leśnej

Załącznik nr 1 Regulaminu

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA ZAJĘĆ
ORGANIZOWANYCH W OŚRODKU KULTURY I SPORTU W LEŚNEJ

RODZAJ ZAJĘĆ: …………………………………………………………………………………………………………
GRUPA WIEKOWA ………………… KONTYNUACJA ZAJĘĆ: tak / nie
IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA:
DATA URODZENIA:
NUMER TELEFONU:
ADRES E-MAIL:
ADRES ZAMIESZKANIA:
IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/OPIEKUNA
PRAWNEGO DZIECKA (jeśli dotyczy):
ADRES RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
DZIECKA (jeśli inny niż dziecka):

OŚWIADCZENIA
1) Zobowiązuję się do uiszczania opłaty miesięcznej ryczałtowej za zajęcia w wysokości
30 zł/m-c w terminie do 5 dnia każdego miesiąca lub za cały semestr z góry do 5 dnia ostatniego
miesiąca semestru na konto bankowe OKiS o nr 13 8392 0004 4200 1111 3000 0010 wpisując:
„imię i nazwisko uczestnika, rodzaj zajęć”. Opłata miesięczna ryczałtowa za kolejne zajęcia
wynosi 20 zł/m-c. Brak terminowej wpłaty powoduje wykreślenie z listy uczestnika zajęć.
Rezygnację z zajęć należy zgłosić w formie pisemnej osobiście, mailowo lub pocztą. Nie złożenie
rezygnacji będzie skutkowało naliczeniem opłaty ryczałtowej za kolejne miesiące.
Uczestnictwo w zajęciach we wrześniu 2020 jest bezpłatne.
2) Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu (jeśli dotyczy): tak / nie
3) Wyrażam zgodę na nieodpłatne publikowanie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka*
(w formie fotograficznej i filmowej) przez Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej, bez ograniczeń
czasowych i za pośrednictwem dowolnego medium, w celach dokumentowania i promowania
działalności Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej.
4) Oświadczam, że zapoznałam/em się z „Regulaminem organizacji zajęć oraz prowadzenia
działalności w Domu Kultury w Leśnej podczas stanu epidemii covid-19 w Polsce obowiązujący
od 01.09.2020 roku” oraz „Regulaminem uczestnictwa w zajęciach w Ośrodku Kultury i Sportu
w Leśnej” i akceptuję ich warunki.
5) Oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszej Karcie zgłoszenia informacje są
prawdziwe.
6) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/ danych osobowych mojego
dziecka* przez Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.
Urz. UE L z 2016r. nr 119/1 – (zw. RODO) oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
7) Oświadczam, że mam świadomość jakie konsekwencje niesie zarażenie się COVID-19 dla
mnie/dla mojego dziecka* i najbliższych oraz biorę na siebie odpowiedzialność związaną z
moim udziałem/ udziałem mojego dziecka w zajęciach w Domu Kultury w Leśnej.
8) Zobowiązuję się przyprowadzać do Domu Kultury w Leśnej wyłącznie zdrowe dziecko, bez
kataru, kaszlu czy podwyższonej temperatury ciała (powyżej 37,2 stopni) oraz natychmiast
odebrać dziecko z zajęć w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu
w Domu Kultury w Leśnej. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż po przybyciu do placówki
dziecku mierzona będzie temperatura, zaś w chwili zauważenia oznak choroby, dziecko nie
zostanie w danym dniu przyjęte na zajęcia. (DOTYCZY OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ)
9) Zobowiązuję się przychodzić do Domu Kultury w Leśnej wyłącznie będąc zdrowym, bez kataru,
kaszlu czy podwyższonej temperatury ciała (powyżej 37,2 stopni) oraz natychmiast
zrezygnować z zajęć w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w
Domu Kultury w Leśnej. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż po przybyciu do placówki
mierzona będzie mi temperatura, zaś w chwili zauważenia oznak choroby, nie zostanę w
danym dniu przyjęta/y na zajęcia (DOTYCZY OSOBY PEŁNOLETNIEJ)

………………………………………………………….…………
Imię i nazwisko osoby podpisującej

* niepotrzebne skreślić

……………………………………….………………..
data i podpis

