REGULAMIN UCZESTNICTWA
w zespołach, kołach i sekcjach zainteresowań
W trosce o bezpieczeństwo dokładamy wszelkich starań, aby bezpiecznie prowadzić zajęcia na terenie naszej
instytucji. W związku z tym, prosimy o zapoznanie się z niżej podanymi informacjami przed wizytą w SOK.
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Warunki uczestnictwa.
Uczestnikami zajęć mogą być w szczególności osoby wykazujące zainteresowanie tematyką danej
sekcji /kółka zainteresowań/.
O uczestnictwie w zajęciach w danym roku artystycznym decyduje kolejność zgłoszeń.
Uczestnicy korzystają z materiałów i sprzętu w obecności pracownika – instruktora.
Warunkiem przyjęcia Uczestnika do zespołu, sekcji lub koła zainteresowań jest wypełnienie
i dostarczenie do KASY SOK FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO /deklaracji
członkowskiej (załącznik nr 2), oświadczenia o obowiązku wnoszenia opłat (załącznik 3),
oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 4), oświadczenia
o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 5) oraz w przypadku zajęć plastycznych i
ceramicznych oświadczenia dotyczącego możliwości zabrudzenia (załącznik nr 6)
Decyzję o przyjęciu Uczestnika do sekcji lub koła zainteresowań podejmuje instruktor prowadzący,
uwzględniając predyspozycje kandydata do uczestnictwa w zajęciach oraz dostępność wolnych
miejsc na poszczególnych poziomach zaawansowania.

II. Opłaty za zajęcia
1. Zajęcia mogą być odpłatne, wysokość opłaty członkowskiej ustala Dyrektor SOK. Wykaz sekcji
objętych odpłatnością i wysokości opłat określa cennik (załącznik nr 1).
2. Opłaty członkowskie należy uiszczać miesięcznie – do 15 dnia każdego miesiąca (z góry)
przelewem na rachunek bankowy BS Leśnica nr 46 8907 1089 2002 1001 2221 0002 (w tytule
przelewu musi być podane: imię i nazwisko uczestnika, forma zajęć oraz określenie miesiąca, za
który wpłata jest wnoszona), w Kasie SOK lub poprzez system zajęciowy VisualActivity. Od
nieterminowych wpłat zostaną naliczane odsetki.
3. Wysokość składek nie ulega zmianie w przypadku niewykorzystania wszystkich zajęć lub różnej
ich liczby w miesiącu, stanowi stałą opłatę członkowską. Tylko rezygnacja Uczestnika
z członkostwa zwalnia z zobowiązania finansowego wobec SOK.
4. Rezygnacja lub skreślenie z listy uczestników zajęć następuje w sytuacji, gdy uczestnik nie wniesie
opłaty przez kolejne dwa miesiące, zgłosi rezygnację instruktorowi lub w kasie SOK.
5. Dłużnicy wobec Strzeleckiego Ośrodka Kultury będą mieli możliwość zapisów i uczestnictwa
w zajęciach po uregulowaniu wcześniejszych zobowiązań.
6. Zwolnienie z odpłatności Uczestnika może nastąpić wyłącznie w trudnej sytuacji materialnej
uniemożliwiającej poniesienie kosztów opłaty członkowskiej. Zwolnienie może nastąpić na
podstawie decyzji Dyrektora, po uprzednim uwzględnieniu pisemnego, umotywowanego wniosku
Uczestnika lub jego prawnego Opiekuna. Dyrektor może zwolnić Uczestnika z odpłatności na czas
określony, całkowicie, bądź częściowo.
7. W przypadku nie odbywania się zajęć z winy Organizatora, Organizator skoryguje wysokość
odpłatności, a informacja o należnej wpłacie zostanie przedstawiona Uczestnikom.
III. Organizacja zajęć
1. Pracownie, sekcje i zespoły artystyczne prowadzone są przez instruktorów SOK. Dyrektor SOK
wyznacza instruktorów o odpowiednich umiejętnościach do prowadzenia poszczególnych zajęć.
2. Zajęcia odbywają się według ustalonego i podanego do wiadomości uczestników grafiku.

3. SOK zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym zobowiązuje się poinformować
uczestników zajęć lub w przypadku uczestników małoletnich ich rodziców/opiekunów.
4. Odwołanie, przeniesienie lub odpracowanie zajęć może nastąpić po wcześniejszym
powiadomieniu uczestników zajęć lub w przypadku uczestników małoletnich ich
rodziców/opiekunów.
5. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do aktywnego i systematycznego uczestnictwa w zajęciach.
6. Obecność uczestników zajęć kontrolowana jest każdorazowo przez instruktorów prowadzących
i odnotowywana w dzienniku zajęć.
7. W zajęciach nie biorą udziału rodzice ani opiekunowie prawni małoletnich uczestników zajęć.
8. Uczestnik zajęć zobowiązuje się dostosować do wytycznych instruktora (dotyczących stroju itp.).
IV. Opieka i bezpieczeństwo uczestników
1. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo podczas zajęć ponosi instruktor lub opiekun sekcji,
wyłącznie podczas ich trwania.
2. Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia bez wiedzy
i zgody instruktora prowadzącego.
3. SOK nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia i wypadki z udziałem uczestników zajęć
zaistniałe po zakończeniu zajęć. SOK nie zapewnia ubezpieczenia NW uczestników zajęć.
4. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych norm społecznych wobec
innych osób, przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i zasad bezpieczeństwa.
5. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć obowiązani są do stosowania się do
poleceń instruktora lub innego pracownika SOK-u.
6. Zajęcia wyjazdowe, występy, koncerty poza budynkiem i terenem SOK-u wymagają dodatkowej
zgody rodzica/opiekuna prawnego małoletniego uczestnika zajęć.
7. Zapisując się na zajęcia uczestnik/rodzic/opiekun prawny jest świadom własnego stanu zdrowia
oraz kondycji fizycznej. Zapisanie się na dane zajęcia jest równoznaczne z deklaracją braku
przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w tego typu zajęciach
V. Przetwarzanie danych osobowych
1. SOK zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć
i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością SOK-u.
2. Pełnoletni uczestnicy oraz rodzice/prawni opiekunowie małoletnich uczestników zajęć
prowadzonych przez SOK wyrażają tym samym zgodę na wykorzystywanie danych podanych do
wiadomości SOK-u oraz zdjęć i nagrań filmowych z udziałem uczestników zgodnie
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/E (RODO) oraz zgodnie
z postanowieniami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 z późniejszymi zmianami)
VI. Postanowienia ogólne
1. SOK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników zajęć
w holach, salach zajęć i innych pomieszczeniach SOK-u.
2. Uczestnicy nie przestrzegający regulaminu zostaną skreśleni z listy uczestników danych zajęć jeśli
nie odniosą skutku wcześniejsze słowne upomnienia.
3. Obowiązkiem uczestnika jest regularnie uczęszczać na zajęcia, szanować wszystkich pracowników
placówki, dbać o czystość i porządek w pracowniach, szanować i chronić narzędzia, materiały
i pomoce naukowe i godnie reprezentować placówkę.
4. Dla każdej sekcji zainteresowań/zespołu artystycznego Dyrektor SOK może dodatkowo określić
na piśmie i przekazać do wiadomości i stosowania przez uczestników zajęć wewnętrzne zasady
obowiązujące w danej grupie.

