
REGULAMIN UCZESTNICTWA W  ZAJĘCIACH KULTURALNYCH Kobierzyckiego Ośrodka Kultury  

§ 1. 

Podstawa prawna prowadzonej działalności 

§ 2. 

Definicje pojęć użytych w Regulaminie 

1. Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami. 

2. Organizator – organizator zajęć, którym jest Kobierzycki Ośrodek Kultury, zwany zamiennie w treści regulaminu „KOK”. 

3. Rodzic - rozumiany jest jako rodzic lub opiekun prawny. 

4. Zajęcia - poprzez zajęcia rozumieć należy wszelkie działania w ramach sekcji kulturalnych  

i rekreacyjnych KOK organizowanych zgodnie z harmonogramem. 

5. Harmonogram - roczny, miesięczny i tygodniowy grafik zajęć określający długość zajęć jednostkowych oraz częstotliwość zajęć w tygodniu. 

6. Instruktor – pracownik lub zleceniobiorca prowadzący zajęcia sekcji zgodnie  

z harmonogramem. 

7. Uczestnik - osoba uczestnicząca w zajęciach KOK. 

8. Niepełnoletni - osoba, która nie osiągnęła wieku 18 lat oraz osoba, która ukończyła 18 lat, ale nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych. 

9. Akceptacja - za akceptację uważa się złożenie deklaracji uczestnika zajęć. 

10. Sala – miejsce, w którym odbywają się Zajęcia (sale zajęć kulturalnych, gabinety językowe, sale świetlicowe, itp.). 

§ 3. 

Miejsca organizacji zajęć  

1. Zajęcia sekcji kulturalnych  prowadzone są w obiektach przekazanych przez Gminę Kobierzyce na rzecz KOK celem realizacji jego zadań 

statutowych oraz w obiektach będących własnością Gminy Kobierzyce lub KOK. 

2. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu sali, w której odbywają się zajęcia.  

 

§ 4. 

Przepisy ogólne 

1. Zajęcia organizuje Organizator – KOK spełniając oczekiwania kulturalne i rekreacyjne społeczności lokalnej. 

2. Zajęcia prowadzone są w miarę potrzeby i możliwości Organizatora z podziałem na grupy wiekowe oraz z uwzględnieniem stopnia zaawansowania 

Uczestników. 

3. KOK prowadzi zajęcia dla następujących grup wiekowych: 

a. zajęcia dla dzieci w wieku 0-3 lata (dziecko i jeden rodzic/opiekun), 

b. zajęcia w ramach Akademii Malucha (plastyka, taniec) dla dzieci w wieku 4-6 lat, 

c. w pozostałych zajęciach mogą uczestniczyć osoby w wieku powyżej 5 roku życia (dziecko musi być samodzielne). O przyjęciu na zajęcia dzieci 

poniżej 5 roku życia decyduje wyłącznie Instruktor, z zastrzeżeniem ponoszenia pełnej odpowiedzialności przez Rodzica jak również pod kontrolą 

Rodzica. 

4. Zajęcia organizowane są zgodnie z harmonogramem. 

5. Za realizację planów  pracy poszczególnych zajęć odpowiada Instruktor prowadzący zajęcia, zgodnie z regulaminem. 

6. Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem bazy i urządzeń stanowiących własność KOK lub własność Gminy Kobierzyce.  

7. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub przerwania zajęć w wyniku: siły wyższej, choroby instruktora, potrzeby zorganizowania imprezy 

zleconej do realizacji przez Urząd Gminy Kobierzyce nieujętej w planie imprez KOK lub innej niemożliwej do przewidzenia okoliczności. 

8. W przypadku odwołania zajęć informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej Organizatora, w zakładce – aktualności ze wskazaniem okresu,  

w którym zajęcia zostają odwołane oraz na stronie KOK na FB. 

9. W przypadku niskiej frekwencji na zajęciach, Organizator może zawiesić zajęcia do odwołania. 

10. W przypadku braku miejsca w grupie zajęć, Uczestnikowi nie przysługuje roszczenie o przyjęcie na zajęcia. 

11. Liczba Uczestników zajęć nie może być wyższa niż liczba osób dopuszczalna dla pomieszczania, w którym odbywają się zajęcia (określona w 

regulaminach poszczególnych sal bądź wynikająca z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych). 

12. Zajęcia są nieodpłatne, częściowo płatne lub odpłatne w całości. Wysokość i sposób odpłatności za zajęcia określone są w umowie zawieranej z 

Uczestnikiem, a w przypadku osoby niepełnoletniej Rodzicem Uczestnika. 

13. Warunkiem dopuszczenia do zajęć jest zawarcie umowy pomiędzy KOK, a Uczestnikiem zajęć, zaś w przypadku osoby niepełnoletniej przez 
Rodzica. 

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności  za nieszczęśliwe wypadki ani zaginione lub zniszczone mienie uczestników. Nie odpowiada również za 

rzeczy pozostawione przez uczestników zajęć. 

15. Instruktor za zgodą Organizatora może zorganizować zebranie Rodziców Uczestników zajęć. 
 

 

 

 

 

§ 5. 

Obowiązki i odpowiedzialność Uczestnika zajęć 
 

 

 



 
1. W zajęciach kulturalnych i rekreacyjnych uczestniczyć mogą wyłącznie osoby spełniające i akceptujące wszystkie warunki określone w 

niniejszym regulaminie. 
2. Warunkiem uczestnictwa jest zawarcie pisemnej umowy pomiędzy Uczestnikiem zajęć ( w przypadku osoby niepełnoletniej Rodzicem), a 

Organizatorem zajęć. 
3. Zawarcie umowy równoznaczne jest z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu. 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo Uczestników zajęć w drodze na zajęcia i w czasie powrotu z zajęć, zaś w 

przypadku Uczestników korzystających z transportu Organizatora, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo 
Uczestników zajęć w drodze do i z miejsca zbiórki. 

5. W przypadku Uczestników niepełnoletnich Rodzic jest bezwzględnie odpowiedzialny za dowóz na miejsce zbiórki oraz za odebranie 
Uczestnika o określonej godzinie z miejsca zbiórki. 

6. Nieopłacenie zajęć w terminie skutkuje niedopuszczeniem uczestnika do zajęć, a po bezskutecznym wezwaniu do zapłaty skreśleniem z 
listy uczestników. 

7. W przypadku wypowiedzenia umowy uczestnictwa w zajęciach za jednomiesięcznym wypowiedzeniem, KOK zwraca niewykorzystaną 
proporcjonalnie kwotę wpłaty. 

8. Za łamanie zasad regulaminu Uczestnik zajęć zostaje usunięty z zajęć decyzją Organizatora. 
9. Uczestnik zobowiązany jest powiadomić Organizatora o rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach. Powiadomienie powinno mieć formę 

pisemną. 
10. Ilość zajęć, ilość grup poszczególnych zajęć i ilość miejsc w poszczególnych grupach jest ograniczona i o przyjęciu Uczestnika na zajęcia 

decyduje Organizator. 
11. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu Sali, w której organizowane są zajęcia. 
12. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do szanowania wykorzystywanych na zajęciach środków stanowiących własność KOK lub Gminy 

Kobierzyce. 
13. W przypadku umyślnego zniszczenia mienia (wyposażenia) stanowiącego własność KOK lub Gminy Kobierzyce, uczestnik zobowiązany jest 

do pokrycia kosztów zniszczonego wyposażenia do jego realnego odtworzenia. 
14. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do systematycznego uczestniczenia w: zajęciach zgodnie z harmonogramem, pokazach i warsztatach 

wskazanych przez Organizatora. 

15. Uczestnik zajęć zobowiązany jest o dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników zajęć. 

16. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania instruktora lub innego pracownika KOK o sytuacji zauważonego 

niszczenia mienia KOK lub sytuacji zagrożenia dla bezpieczeństwa uczestników zajęć. 

17. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do przestrzegania zasad BHP i wskazań Instruktora.  

18. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Instruktora o niedyspozycji lub złym samopoczuciu. 

§ 6. 

Regulaminy szczegółowe zajęć  

 

I. Regulaminy zajęć edukacyjnych i kulturalnych. 

1. Uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do przestrzegania wszystkich zapisów regulaminowych zawartych w § 5 niniejszego regulaminu. 

2. Uczestnik może uczestniczyć wyłącznie w grupie do której został przydzielony. 

3. Zmiana grupy może nastąpić wyłącznie za zgodą  Kierownika Sekcji Kulturalnych oraz Instruktora. 

4. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do wykonywania poleceń Instruktora. 

5. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do nieopuszczania miejsca zajęć bez zgody Instruktora. 

6. Wszelkie wykonane w ramach zajęć dzieła są własnością Organizatora z zastrzeżeniem oznaczenia jego twórcy. 

 


