REGULAMIN ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH
WARUNKI UCZESTNICTWA:
1.
Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się w biurze Gminnego Ośrodka Kultury w
Zaklikowie, wypełnienie zgłoszenia, akceptacja niniejszego regulaminu, oraz uiszczenie opłaty
semestralnej/miesięcznej.
2.
Dokumentem potwierdzającym obecność na zajęciach jest prowadzony przez
instruktora Dziennik Zajęć.
POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1.
Zajęcia odbywają się zgodnie z obowiązującym harmonogramem w wyznaczonym
przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury miejscu i ustalonych godzinach.
2.
Gminny Ośrodek Kultury zastrzega sobie prawo do zorganizowania zastępstwa lub
odwołania zajęć i przeprowadzenia ich w innym terminie w przypadku uzasadnionej
nieobecności instruktora.
3.
W przypadku nie przestrzegania zwyczajowo przyjętych norm społecznych instruktor
ma prawo do usunięcia uczestnika z warsztatów sportowych.
4.
Wszelkie sprawy związane z zajęciami należy kierować bezpośrednio do instruktora
danej grupy.
INFORMACJE DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW:
1.
Wszelkie zmiany danych podanych w zgłoszeniu należy zgłaszać niezwłocznie
prowadzącemu zajęcia lub w biurze Gminnego Ośrodka Kultury.
2.
Podczas zajęć uczestnik jest pod opieką instruktora. Natomiast po zajęciach
rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa w drodze na zajęcia
i odebrania uczestnika zaraz po zakończeniu zajęć.
3.
Wcześniejsze wyjście z zajęć jest możliwe tylko po osobistym zgłoszeniu się
rodzica/opiekuna lub pisemnym powiadomieniu instruktora zawierającym: imię i nazwisko
uczestnika, datę i godzinę samodzielnego opuszczenia placówki potwierdzonym czytelnym
podpisem rodzica /opiekuna.
OPŁATY:
1.
Opłaty semestralne za wszystkie zajęcia pozalekcyjne w Gminnym Ośrodku Kultury
powinny być wnoszone przed rozpoczęciem każdego semestru.
2.
Istnieje możliwość dodatkowych opłat w związku z wyjazdami oraz imprezami
organizowanymi poza obrębem Gminnego Ośrodka Kultury.
3.
Gminny Ośrodek Kultury nie zwraca poniesionych opłat za niewykorzystane zajęcia.
4.
Opłaty mogą być regulowane, w zależności od zajęć: jednorazowo - za cały rok w
terminie do 30 listopada 2022r., w dwóch ratach: I rata – wpłata do 30 listopada 2022r. , II
rata – wpłata do 28 lutego 2023r., lub do 10 dnia każdego miesiąca.
5.
Opłat należy dokonywać przelewem na wskazane konto bankowe: 22 8717 1093 2012
1200 0244 0001.
6.
Dyrektor na podstawie pisemnej prośby może ustalić zwiększenie częstotliwości opłat
w przypadku trudnej sytuacji materialnej.
7.
Wszelkie przypadki nie ujęte w regulaminie będą rozpatrywane indywidualnie.

