ZARZĄDZENIE NR 05/2018
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnakach
z dnia 3 września 2018 roku
w sprawie wprowadzenia
Regulaminu uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Gminny
Ośrodek Kultury w Sarnakach

Na podstawie art. 13 ust. 2 Ustawy z dn. 25 października 1991 r. o organizowaniu i
prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r., poz. 406) oraz § 8 ust. 2. Statutu
Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnakach przyjętego Uchwałą nr XXXIX/189/2017 Rady
Gminy Sarnaki z dn. 19 września 2017 r. zarządzam co następuje:
§1
Wprowadzam Regulamin uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Gminny
Ośrodek Kultury w Sarnakach w brzmieniu podanym w Załączniku do niniejszego
zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Traci moc Zarządzenia nr 3/2017 z
dnia 02.10.2017.

Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Sarnakach
mgr Magdalena Rudnik

Załącznik
do Zarządzenia nr 5/2018
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
w Sarnakach
Z dnia 03.09.2018

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH
PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W SARNAKACH

I. PODSTAWOWE ZASADY ORGANIZACYJNE
1.Organizatorem zajęć jest Gminny Ośrodek Kultury w Sarnakach zwany dalej „GOK”.
2. Zajęcia odbywają się na terenie GOK, w godzinach od 8.00 do 20.00. W uzasadnionych
przypadkach GOK ma prawo wyznaczyć inne miejsce odbywania się zajęć.
3. Minimalną liczbę uczestników zajęć grupowych, niezbędną do rozpoczęcia zajęć dla
danej grupy zajęciowej ustala Dyrektor GOK wraz z prowadzącym instruktorem.
4.Powstanie grupy warunkuje zapisanie się określonego przez GOK minimum uczestników.
Zmniejszenie się liczby uczestników poniżej ustalonego minimum, może skutkować
likwidacją grupy zajęciowej.
5.Dokumentem stwierdzającym obecność uczestnika na zajęciach jest lista obecności lub
dziennik zajęć prowadzony przez instruktora.

II. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA ZAJĘĆ
1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez GOK jest:
a) zgłoszenie Uczestnika (w przypadku osób poniżej 18. roku życia podpisane przez
jego rodzica/opiekuna prawnego), którego wzór określa Załącznik nr 1 do Regulaminu
uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez

Gminny Ośrodek Kultury w

Sarnakach, zwanego dalej Regulaminem;
b) zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu;
c) uiszczenie opłaty za zajęcia (dotyczy zajęć płatnych).
2. Uczestnik zajęć jest obowiązany przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz
innych przepisów porządkowych obowiązujących na terenie GOK. Uczestnik powinien
stosować się do poleceń wydawanych przez instruktorów oraz pracowników GOK. Nie

przestrzeganie powyższych przepisów skutkować będzie skreśleniem z listy uczestników
zajęć.
3.Uczestnik ma obowiązek zgłosić swoją rezygnację z zajęć przed rozpoczęciem kolejnego
okresu rozliczeniowego, czyli do ostatniego dnia bieżącego miesiąca u pracownika GOK.
4.Skreśleniem z listy uczestników zajęć oraz usuniecie z zajęć następuje w sytuacji, gdy
uczestnik:
1)Złoży pisemną rezygnację z zajęć, dla osób niepełnoletnich rodzice/opiekunowie,
2)Nie wniesie opłaty za zajęcia odpłatne przez kolejne 2 miesiące,
3)Nie przestrzega przepisów zawartych w niniejszym regulaminie oraz w wewnętrznych
przepisach obowiązujących w GOK.
5.GOK nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pomieszczeniach, w
których prowadzone są zajęcia.
6. W przypadku Uczestników niepełnoletnich, ich rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany
do osobistego odebrania Uczestnika zajęć bezpośrednio po zajęciach z siedziby Ośrodka
Kultury. W przypadku odbierania dziecka przez inne osoby lub zgody rodzica/opiekuna
prawnego na samodzielny powrót Uczestnika zajęć do domu, jego rodzic/opiekun prawny
jest zobowiązany wypełnić stosowne oświadczenie zawarte w Załączniku nr 1 do
niniejszego Regulaminu. Odpowiedzialność za dziecko w czasie drogi z domu i do domu
spoczywa na rodzicu/opiekunie prawnym.

III. PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA
1. Część zajęć w Ośrodku Kultury jest prowadzona odpłatnie. Decyzję o wysokości za
zajęcia podejmuje Dyrektor Ośrodka Kultury stosownym Zarządzeniem. Informacja o
wysokości opłat jest dostępna w siedzibie Ośrodka Kultury oraz na stronie internetowej a
także pod nr tel. 83 359 91 04
2. Odpłatność za zajęcia określona jest w zryczałtowanej wysokości bez względu na liczbę
zajęć, przypadających w danym miesiącu.
3. Opłaty za zajęcia należy wnosić do 15 dnia bieżącego miesiąca.
4. Płatności za udział w zajęciach dokonać można:
1) w siedzibie GOK w Sarnakach, ul. Teatralna 1, w godz. 14:00 –19:00 od wtorku do
piątku;
2) u instruktora prowadzącego zajęcia
3) przelewem na konto GOK w Sarnakach: BS w Kornicy o. Sarnaki, nr konta: 28 8048
0000 0000 1658 2000 0070, podając: imię i nazwisko uczestnika, za jakie zajęcia, za
który miesiąc. np.: tytuł przelewu : Anna Kowalska, gitara, listopad 2018.
5. Rezygnacja z zajęć nie zwalnia Uczestnika zajęć od obowiązku uregulowania zaległych
należności.

6. 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).

IV. NIEOBECNOŚĆ I ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ
1. Za nieobecność na zajęciach z przyczyn leżących po stronie uczestnika GOK nie zwraca
wniesionej opłaty oraz nie wydaje materiałów wykorzystywanych na nieodbytych zajęciach.
2. 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.
3.GOK zastrzega sobie prawo do zmian w rozkładzie zajęć, o czym poinformuje
uczestników za pomocą podanej informacji telefonicznie lub na stronie internetowej GOK.
4. W uzasadnionych przypadkach GOK zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć lub
zorganizowania zastępstwa.

V. WYPOSAŻENIE PRACOWNI
1. Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu GOK. W
przypadku osób nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice / prawni opiekunowie tej
osoby.
2. Uczestnika zajęć obowiązuje dbałość o porządek w pracowni /pomieszczeniu, w którym
odbywają się zajęcia. Pozostawiają salę po zajęciach w takim stanie, w jakim została
przekazana.

VI.POZOSTAŁE

POSTANOWIENIA,

REGULACJA

PRAWA

DO

WYKONANYCH PRAC
1. Prace autorstwa uczestników zajęć powstałe podczas zajęć pod okiem instruktora
przechodzą na własność uczestnika, jednakże GOK ma prawo do nieodpłatnego użyczenia
całości bądź ich fragmentów zarchiwizowanych tak w oryginale jak i w kopiach w celach
promocyjnych (wystawy, filmy, fotoreportaże na stronę internetową GOK oraz do
publikowania w mediach i prasie). Dotyczy to tak prac plastycznych, ceramicznych,
rękodzieła, fotografii, grafiki jaki muzyki, śpiewu, form teatralnych, literackich i innych.
2. Uczestnicy zajęć są zobowiązani prezentować osiągnięcia i dorobek artystyczny oraz
reprezentować działalność merytoryczną Ośrodka Kultury zgodnie z terminami wydarzeń

kulturalnych, zaproponowanymi przez instruktora prowadzącego daną sekcję/grupę lub
dany zespół.
3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Dyrektor
GOK.

Załącznik nr 1
do Regulaminu uczestnictwa
w zajęciach organizowanych przez
Gminny Ośrodek Kultury w Sarnakach

ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA ZAJĘĆ
w Gminnym Ośrodku Kultury w Sarnakach
Imię i nazwisko uczestnika zajęć: ………………………………………………...........................
Nr tel.: …............................................Adres e-mail: …............................................................

Nazwa sekcji: ….………………………………………………...………………..............….………
Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem uczestnictwa w zajęciach oraz cennikiem
zajęć i w związku z tym :
Zobowiązuję się do terminowego opłacania zajęć do 15 dnia bieżącego miesiąca.
(dotyczy zajęć płatnych).
Przyjmuję do wiadomości, że odpłatność za zajęcia określona jest w zryczałtowanej
wysokości bez względu na liczbę zajęć i obecności dziecka, przypadających w danym
miesiącu. Uczestnik zajęć płaci za te miesiące, w których uczestniczył przynajmniej w
jednych zajęciach.
W razie rezygnacji dziecka zgłoszę w formie pisemnej rezygnację z zajęć przed
rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego, czyli do ostatniego dnia

bieżącego

miesiąca u instruktora.
Uczestnicy zajęć są zobowiązani prezentować osiągnięcia i dorobek artystyczny oraz
reprezentować działalność merytoryczną Ośrodka Kultury zgodnie z terminami wydarzeń
kulturalnych, zaproponowanymi przez instruktora prowadzącego daną sekcję/grupę lub
dany zespół.
Opłaty

za

zajęcia

będę

wnosić

przelewem na konto bankowe GOK
gotówką
………………………………………..
(Podpis rodzica/ opiekuna)

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka
w roku szkolnym …..................
Wyrażam dobrowolnie zgodę (którą mogę w każdym czasie cofnąć) na przetwarzanie danych
osobowych
dziecka
(imię
i
nazwisko)
…………………………………………………… w postaci zdjęć z imprez i uroczystości w
Gminnym Ośrodku Kultury w Sarnakach w zakresie ich publikacji na stronie internetowej
Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnakach i lokalnych mediach.
TAK, wyrażam zgodę

NIE wyrażam zgody
………………………………………..
(Podpis rodzica/ opiekuna)

Zgoda na wykorzystanie numeru telefonu
Wyrażam dobrowolnie zgodę (którą mogę w każdym czasie cofnąć) na przetwarzanie moich danych
osobowych w postaci prywatnego numeru telefonu……………………do komunikacji w sprawach
związanych z uczestnictwem mojego dziecka w zajęciach organizowanych przez Gminny Ośrodek
Kultury w Sarnakach oraz do otrzymywania sms/mms z ofertą działalności GOK ( zaproszenie na
zajęcia/warsztaty/imprezy).
TAK, wyrażam zgodę

NIE wyrażam zgody
………………………………………..
(Podpis rodzica/ opiekuna)

Zgoda na samodzielny powrót dziecka do domu
Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu po skończonych zajęciach
TAK, wyrażam zgodę

NIE wyrażam zgody
………………………………………..
(Podpis rodzica/ opiekuna)

Zgoda na prezentację podpisanych prac plastycznych
w roku szkolnym ……………………..
Wyrażam dobrowolnie zgodę (którą mogę w każdym czasie cofnąć) na przetwarzanie danych
osobowych
dziecka
(imię
i
nazwisko)
…………………………………………………… w postaci podpisanych prac plastycznych
umieszczonych lub wywieszonych na terenie placówki oraz na stronie internetowej GOK.
TAK, wyrażam zgodę

NIE wyrażam zgody
………………………………………..
(Podpis rodzica/ opiekuna)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
1) Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Sarnakach
reprezentowany przez Dyrektora , posiadający siedzibę w Sarnakach, ul. Teatralna 1, 08-220
Sarnaki, strona internetowa:www.goksarnaki.pl, nr tel.83599101
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, dane kontaktowe (IOD): Gminny Ośrodek
Kultury w Sarnakach, ul. Teatralna 1, 08-220 Sarnaki, e-mail: iod-goksarnaki@o2.pl , tel. 83
3599104.
3) Dane są przetwarzane w celu podniesienia atrakcyjności działalności Gminnyego Ośrodka
Kultury i podniesienia bezpieczeństwa dzieci oraz w celu wykonania zadania realizowanego
przez GOK w interesie publicznym a także do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
GOK , zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a,f,d (RODO)
4) Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom wyłącznie upoważnionym na podstawie
przepisów prawa oraz podmiotowi zewnętrznemu, z którym administrator zawarł umowę
powierzenia z zastrzeżeniem zachowania celu przetwarzania.
5) Nie planuje się przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych.
6) Dane będą przechowywane przez okres ustalony rozporządzeniem w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu działania archiwów zakładowych dla organów gmin.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do własnych danych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu
do przetwarzania danych.
8) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9) Podanie danych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, nie wyrażenie
zgody uniemożliwi podjęcie działań wymienionych w zapisach zapytań o zgodę.
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
podlegać profilowaniu.
………………………
data

………………………………………………….
/podpisy rodziców/ prawnych opiekunów/

