Załącznik do Zarządzenia nr 15/2021
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach
z dnia 30 września 2021 roku

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W MOGILANACH
§1
Niniejszy Regulamin określa warunki udziału w zajęciach, wysokość oraz zasady pobierania opłat
za zajęcia organizowane w Gminnym Ośrodku Kultury w Mogilanach, zwanym dalej „GOK”.
§2
1. Celem zajęć jest popularyzowanie różnych dziedzin twórczości artystycznej, rozwijanie talentów
i zainteresowań, wychowanie przez sztukę, ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego
zwłaszcza w zakresie folkloru.
2. Zajęcia mogą być organizowane dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
3. W imieniu uczestników małoletnich ( dzieci i młodzieży do lat 18 ) sprawy organizacyjne,
odpłatności za zajęcia, załatwiają rodzice lub prawni opiekunowie.
§3
1. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko osoby zapisane jako uczestnicy.
2. Nabór prowadzony jest we wrześniu każdego roku. W przypadku braku miejsc obowiązuje
kolejność zgłoszeń.
3. Zapisu na zajęcia można dokonać:
– osobiście przy ul. Grodzkiej 1 w Mogilanach, w godzinach pracy GOK,
– telefonicznie pod numerem: 12 270 16 12, 604 256 083,
– mailowo : gok@mogilany.pl
podając: imię i nazwisko uczestnika, telefon kontaktowy ( w przypadku uczestników
małoletnich - telefon kontaktowy rodzica / opiekuna) oraz wiek uczestnika ( dotyczy
uczestników małoletnich ).
4. W przypadku niektórych zajęć o przyjęciu do grupy decyduje instruktor, biorąc pod uwagę
stopień umiejętności uczestnika.

5. Na zajęcia można się zapisywać w miarę wolnych miejsc w trakcie całego roku kulturalno –
oświatowego.
§4
1. Niektóre zajęcia ( wymagające zwiększonych nakładów finansowych ) mogą być prowadzone
odpłatnie.
2. Zasady pobierania i wysokość opłat za dane zajęcia określa Załącznik Nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
3. Informacja o prowadzonych zajęciach oraz opłatach jest dostępna na stronie internetowej
www.gok.mogilany.pl, w drukowanych materiałach informacyjnych ( ulotki, plakaty ) oraz
udzielana jest telefonicznie.
§5
1. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów.
2. Uczestnik zajęć ma zapewnioną opiekę instruktora w czasie trwania zajęć.
3. Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia
bez wiedzy i zgody instruktora prowadzącego.
4. Podczas oczekiwania na zajęcia, odpowiedzialność za uczestnika zajęć w przypadku osób
małoletnich ponoszą rodzice / opiekunowie.
5. Uczestnika zajęć obowiązuje dbałość o porządek w pracowni, w której odbywają się zajęcia.
6. Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu GOK.
W przypadku osób małoletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice / prawni opiekunowie.
§6
1. Miejsce i czas trwania zajęć ustalane są na podstawie grafiku, przygotowanego przez GOK
w porozumieniu z instruktorem zajęć.
2. GOK zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, a w wyjątkowych okolicznościach
( np. choroby instruktora ) odwołania zajęć o czym poinformuje ( e – mailem, telefonicznie lub
osobiście ) osoby uczęszczające na zajęcia, rodziców / opiekunów uczestników zajęć.
§7
1. Dokumentem potwierdzającym obecność na zajęciach jest prowadzony przez instruktora
dziennik zajęć.
2. Uczestnicy wybranych form zajęć podzieleni są przez instruktora na grupy odpowiednio
liczebne, dostosowane do wieku uczestników i poziomu zaawansowania.
3. Minimalną liczbę uczestników, niezbędną dla rozpoczęcia zajęć dla danej grupy zajęciowej
ustala się na 5 – 10 osób w zależności od rodzaju zajęć.

4. GOK zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy w przypadku niewystarczającej liczby
uczestników.
§8
Wszelkie kwestie związane z uczestnictwem ( dot. uczestników małoletnich )

w zajęciach

organizowanych przez GOK poza budynkiem:
1) w najbliższym otoczeniu, nie wymagającym transportu ( np. mogilański park, sala OSP
w Mogilanach ), wpisane są w charakter zajęć i nie wymagają dodatkowej zgody rodzica /
opiekuna,
2) zajęcia wyjazdowe ( np. wycieczki, występy , koncerty ) wymagają dodatkowej zgody rodzica /
opiekuna.
§9
1. GOK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy uczestników zajęć pozostawione
na korytarzu, w pracowniach lub w szatni.
2. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje bezwzględnie przestrzeganie stosownych przepisów
przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
3. GOK

nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki

uczestników, powstałe na skutek nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.
§ 10
Podanie przez uczestnika zajęć, rodzica lub jego opiekuna prawnego danych osobowych jest
warunkiem uczestnictwa w zajęciach. Brak podania danych powoduje niemożność uczestnictwa
w zajęciach.
§ 11
Warunkiem udziału w zajęciach organizowanych przez GOK jest:
1) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem,
2) dokonanie zgłoszenia dorosłego uczestnika zajęć na stosownym formularzu

stanowiącym

Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu, w przypadku osób małoletnich Załącznik Nr 3,
3) w przypadku zajęć płatnych wniesienie opłaty.
§ 12
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje Dyrektor GOK.

