REGULAMIN UCZESTNICTWA W SEKCJACH DZIAŁAJĄCYCH W DOMU KULTURY W OZIMKU
Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w sekcjach działających w Domu Kultury w Ozimku, których
wykaz na dany rok kulturalno-edukacyjny jest dostępny na stronie internetowej www.dk.ozimek.pl oraz w siedzibie
placówki.
I. WARUNKI UCZESTNICTWA W SEKCJACH DZIAŁAJĄCYCH W DOMU KULTURY W OZIMKU
Warunkiem uczestnictwa w sekcjach prowadzonych przez Dom Kultury w Ozimku jest:
- zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu oraz zasad działalności poszczególnych sekcji
- zadeklarowanie uczestnictwa w zajęciach poprzez złożenie w Sekretariacie DK wypełnionej Deklaracji uczestnictwa
w zajęciach sekcji Domu Kultury w Ozimku (załącznik nr 1 niniejszego dokumentu, do pobrania ze strony
www.dk.ozimek.pl) nie później niż 7 dni od uczestnictwa po raz pierwszy w zajęciach
- zapoznanie się i akceptacja Regulaminu wypożyczalni strojów Domu Kultury w Ozimku (załącznik nr 2 niniejszego
dokumentu, dostępny na stronie www.dk.ozimek.pl)
- zapoznanie się z informacją dotyczącą ochrony danych osobowych
- terminowe uiszczanie opłat za zajęcia zgodnie z obowiązującym Cennikiem
- uregulowanie ewentualnych zaległości płatniczych za rok poprzedni.
II. OPŁATY ZA ZAJĘCIA
1. Wysokość opłat za uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Dom Kultury w Ozimku reguluje Cennik
wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Domu Kultury w Ozimku, dostępny na stronie www.dk.ozimek.pl
oraz w siedzibie placówki. Są to opłaty ryczałtowe i w całości przeznaczone na działalność statutową DK.
2. Opłaty należy wnosić z góry do 10-go dnia każdego miesiąca.
3. Miesięczna opłata za zajęcia jest stała i niezależna od obecności i ilości zajęć przypadających w danym miesiącu.
Wyjątek stanowi miesiąc, w którym przypadają ferie zimowe, o ile w tym czasie instruktor nie prowadzi zajęć.
Odpłatność za ten miesiąc wynosi 50 % normalnej stawki.
4. Uczestnik korzystający z kilku rodzajów zajęć płaci 100% za zajęcia w najwyższej cenie, 50% za pozostałe zajęcia.
W przypadku rodzeństwa opłata za zajęcia pierwszego dziecka wynosi 100% (za sekcje o najwyższej cenie),
a każdego kolejnego 50% (przy czym zajęcia indywidualne w każdym przypadku płatne są 100%).
5. Instruktorzy nie pobierają opłat za zajęcia. Płatności można dokonywać wyłącznie w Kasie Domu Kultury
w Ozimku, w godzinach jej otwarcia lub przelewem na konto:
Bank Spółdzielczy w Leśnicy Ozimek - 19 8907 1050 2004 3000 4071 0001
(w tytule przelewu musi być podane: imię i nazwisko uczestnika, nazwa sekcji – grupy artystycznej oraz
określenie miesiąca, za który opłata jest wnoszona).
6. Uczestnicy lub rodzice/opiekunowie małoletnich uczestników są zobowiązani do zachowania paragonów,
które są dowodami dokonania opłaty.
7. W przypadku zaległości w opłatach za udział w sekcjach, Dom Kultury wysyła pisemne upomnienie.
Koszt upomnienia w kwocie 10-ciu złotych (zgodne z Cennikiem zatwierdzonym przez Dyrektora Domu Kultury
w Ozimku) ponosi osoba zalegająca.
8. Miesięczna nieobecność bez powiadomienia instruktora jest równoznaczna z brakiem możliwości dalszego
uczestnictwa w zajęciach. W tym czasie nadal naliczana jest opłata, o ile uczestnik nie złożył pisemnej rezygnacji
z zajęć. Uczestnik zobowiązuje się wtedy do oddania powierzonych strojów, rekwizytów oraz pozostałych
własności Domu Kultury, a także uregulowania wszystkich opłat.
9. Koszty zajęć poszczególnych sekcji uzależnione są między innymi od: kosztów instruktorskich, kosztów strojów,
opłat części akredytacji za zawody i przeglądy, składek na stowarzyszenia, opłat za zajęcia akrobatyki, emisji
głosu, opłat za materiały plastyczne, kosztów transportu na występy, plenery i konkursy, kosztów wydruków
i kserokopii etc.
10. Rezygnacja z uczestnictwa w sekcji przed zakończeniem roku kulturalno-edukacyjnego wymaga, oprócz
poinformowania instruktora, wypełnienia Formularza rezygnacji z zajęć (załącznik nr 3). W przypadku
nieoddania wypełnionego Formularza rezygnacji z zajęć pełna opłata naliczana jest za każdy rozpoczęty miesiąc
zwłoki. Uczestnik zobowiązany jest do opłacenia należności za cały miesiąc, w którym został złożony
Formularz rezygnacji z zajęć oraz pokrycia kosztów wysłania upomnienia.
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III. ORGANIZACJA ZAJĘĆ
Harmonogram pracy sekcji w roku kulturalno-edukacyjnym 2020/2021:
 rozpoczęcie zajęć - 01.09.2020, zakończenie zajęć - 25.06.2021.
 dni wolne od zajęć: 11.11.2020, 23.12.2020 - 03.01.2021, 06.01.2021, 18.01 - 31.01.2021,
01.04 - 06.04.2021, 03.05.2021, 03.06.2021.
1. Zajęcia odbywają się według ustalonego i podanego do wiadomości uczestników Planu zajęć sekcji Domu Kultury
w Ozimku dostępnego na stronie www.dk.ozimek.pl oraz w siedzibie placówki.
2. Zajęcia mogą odbywać się zarówno na terenie Domu Kultury jak i w salach poza DK.
3. Dom Kultury w Ozimku zastrzega sobie prawo do zmiany planu zajęć, miejsca przeprowadzania zajęć i
instruktorów, o czym zobowiązuje się poinformować uczestników zajęć lub - w przypadku uczestników
małoletnich - ich rodziców/opiekunów.
4. Dom Kultury ma prawo zorganizować zastępstwo za instruktora prowadzącego sekcję.
5. Odwołanie, przeniesienie lub odpracowanie zajęć może nastąpić po wcześniejszym sms-owym lub
telefonicznym powiadomieniu uczestników, rodziców/opiekunów uczestników małoletnich. Dodatkowe godziny
zajęć (np. przed występami, konkursami) będą traktowane jako nadpracowane. Rozliczane mogą być poprzez
niezrealizowanie zajęć w stałych terminach.
6. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do aktywnego i systematycznego uczestnictwa w zajęciach. W przypadku
planowanej nieobecności uczestnik lub w przypadku osób małoletnich rodzic/opiekun prawny ma obowiązek
zgłosić sms-em ten fakt instruktorowi.
7. Obecność uczestników zajęć kontrolowana jest każdorazowo przez instruktora i odnotowywana w dzienniku.
8. W zajęciach nie biorą udziału rodzice ani opiekunowie prawni małoletnich uczestników zajęć (dotyczy zerkania,
wchodzenia przed zakończeniem zajęć, przebywania w trakcie)
9. Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników zajęć (m. in. uniknięcie obecności niepożądanych osób wśród
przebierających się dzieci ), w trakcie imprez organizowanych w Domu Kultury w Ozimku oraz poza nim,
jedynie wyznaczeni rodzice (opiekunowie) zostaną zaproszeni do pomocy instruktorowi. Tylko te osoby mają
możliwość wstępu do garderób, przebieralni, za kulisy sceny, etc.
10.Obowiązuje zakaz przebierania dzieci na korytarzach Domu Kultury. Dzieci przebierać się mogą po wejściu
do sali zajęciowej.
11.Uczestnik zajęć zobowiązuje się dostosować do wytycznych instruktora (np. dotyczących stroju, materiałów
pomocniczych itp.). Wytyczne obowiązujące na konkretnych zajęciach, po uzgodnieniu z Dyrektorem Domu
Kultury w Ozimku, zostają podane wszystkim uczestnikom lub ich opiekunom.
12.Zabronione jest wykorzystanie strojów i repertuaru DK bez zgody Dyrektora.
13. Uczestnik, któremu został powierzony strój zobowiązany jest zwrócić go w stanie niepogorszonym.
Oddawane stroje powinny być czyste (wyprane ręczne).
14.Uczestnik zajęć zobowiązany jest do uczestnictwa w imprezach, plenerach, warsztatach, konkursach,
festiwalach i przeglądach artystycznych związanych z działalnością sekcji, organizowanych przez Dom Kultury
w Ozimku lub podmioty zewnętrzne.
15.Udział w konkursach, festiwalach, warsztatach, plenerach etc. może się wiązać z dodatkowymi opłatami
ponoszonymi przez członków sekcji/rodziców/opiekunów. Instruktor wyznacza zespół/grupę lub poszczególnych
członków sekcji do udziału w danym przedsięwzięciu. Decyzja o sfinansowaniu należy do Dyrektora Domu
Kultury w Ozimku i podyktowana jest aktualną sytuacją finansową.
16. Rezygnacja z uczestnictwa w sekcji przed zakończeniem roku kulturalno-edukacyjnego wymaga,
oprócz poinformowania instruktora, wypełnienia Formularza rezygnacji z zajęć (załącznik nr 3).
(Patrz pkt II, ppkt 11 niniejszego Regulaminu.)
IV. Opieka i bezpieczeństwo uczestników
1. Stan zdrowia uczestnika musi pozwalać na udział w zajęciach. Dorośli uczestnicy, rodzice/opiekunowie
małoletnich uczestników są zobowiązani do zgłoszenia instruktorowi wszelkich istotnych dysfunkcji i chorób,
które mogą mieć wpływ na jego udział w zajęciach (np. cukrzyca, epilepsja, dysleksja)
2. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora.
3. Rodzic/opiekun prawny bierze pełną odpowiedzialność za dziecko, w tym bezpieczny dojazd i powrót z zajęć.
4. Dom Kultury w Ozimku nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w DK.
5. Dom Kultury nie ubezpiecza uczestników zajęć.
6. Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia bez wiedzy i zgody
instruktora.
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7. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych norm społecznych, a także przestrzegania
zasad przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
8. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć zobowiązani są do stosowania się
do poleceń instruktora lub innego pracownika Domu Kultury w Ozimku.
9. Uczestnicy są zobowiązani do poszanowania mienia DK. W przypadku strat materialnych powstałych w wyniku
niewłaściwego zachowania uczestnika podczas zajęć, uczestnik zajęć, rodzic/opiekun prawny małoletnich
uczestników, zobowiązany jest do pokrycia strat.
V. Przetwarzanie danych osobowych
1. W celu prowadzenia naboru do sekcji i organizacji jej pracy Dom Kultury w Ozimku przetwarza dane osobowe
uczestnika w oparciu o ustawę z dnia z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz.
922 t.j. ze zm.) . Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody zawartej w Deklaracji
uczestnictwa w sekcji Domu Kultury w Ozimku, która również zawiera informacje ustawowe dotyczące
przetwarzania danych.
2. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2016 poz. 666
t.j. ze zm.) Dom Kultury w Ozimku zastrzega sobie prawo do utrwalania i publikacji wizerunku uczestnika
w materiałach dokumentujących działalność sekcji, w tym zamieszczanych na stronie internetowej
Domu Kultury w Ozimku oraz w prasie lokalnej, w oparciu o pisemną zgodę zawartą w deklaracji uczestnictwa.
INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
DLA CZŁONKÓW SEKCJI I KÓŁ ZAINTERESOWAŃ DZIAŁAJĄCYCH W DOMU KULTURY W OZIMKU
Zgodnie z wymogami określonymi w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (zwanego dalej RODO), Dom Kultury w Ozimku przedstawia
Państwu informację o przetwarzaniu Państwa danych osobowych pobieranych przy okazji zapisu do działających w naszej
placówce sekcji lub kół zainteresowań, zwanych w dalszej części tekstu „sekcjami”. Prosimy o zapoznanie się z poniższą treścią.
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Dom Kultury w Ozimku z siedzibą przy
ul. księdza Kałuży 4, 46-040 Ozimek tel. 774651139
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Dom Kultury w Ozimku
mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodjb@ugim.ozimek.pl
3. Podstawą prawną w przypadku organizowania konkursów jest zgoda osoby, której dane dotyczą, czyli przesłanka
z art. 6 ust. 1 lit a RODO w związku z art. 23 ust. 1pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych może być wyrażona w formie pisemnej lub elektronicznej (mail).
5. Dom Kultury w Ozimku pobiera od Państwa tylko te dane, jakie są niezbędne do osiągnięcia celu ich przetwarzania,
czyli związane i wynikające bezpośrednio z uczestnictwem w sekcji.
6. Wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne
do przeprowadzenia procesu rekrutacji do sekcji Domu Kultury. Konsekwencją braku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych
osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w działalności sekcji.
7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, przeniesienia oraz zapomnienia,
jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwskazania prawne.
8. Podane dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom w sytuacji, kiedy zezwalają na to przepisy prawa lub
gdy wyrażą Państwo na to zgodę. Przekazywanie danych zawsze musi wynikać z działań podejmowanych
w związku z działalnością sekcji, uczestnictwem w konkursach, wyjazdach, występach lub warsztatach organizowanych przez
naszą lub zewnętrzną placówkę. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
za wyjątkiem uczestnictwa w konkursach, przeglądach i festiwalach realizowanych przez te kraje.
9. Dane osobowe i wizerunkowe uczestnika sekcji działającej w Domu Kultury w Ozimku mogą być przetwarzane
na stronach internetowych Domu Kultury w Ozimku, Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, fanpage’ u Domu Kultury lub
w prasie lokalnej.
10. Państwa dane osobowe nie będą podlegały automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu.
11. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż dwa lata od chwili rezygnacji
z uczestnictwa w sekcji a następnie niszczone zgodnie z zasadami RODO. Możliwe jest przechowywanie ich przez dłuższy okres,
o ile nie zostaną do tego czasu uregulowane zobowiązania wobec Domu Kultury.
12. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych,
gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych naruszałoby przepisy RODO.
13. W wypadku niepełnoletniego uczestnika sekcji, do zbierania i przetwarzania danych osobowych wymagana jest zgoda
rodzica lub opiekuna prawnego oraz podanie jego danych osobowych.
Załączniki (dostępne na stronie www.dk.ozimek.pl) :
- zał. nr 1: Deklaracja uczestnictwa w zajęciach sekcji Domu Kultury w Ozimku
- zał. nr 2: Regulamin wypożyczalni strojów Domu Kultury w Ozimku
- zał. nr 3: Formularz rezygnacji z zajęć
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