
Regulamin korzystania z sal zajęć Kobierzyckiego Ośrodka Kultury 
Ogólne zasady korzystania z sal zajęć 

 
1. Sale zajęć Kobierzyckiego Ośrodka Kultury, przeznaczone są do działań twórczych z dziećmi, młodzieżą 

i dorosłymi. Wyposażone są w odpowiednie zaplecze warsztatowe, sprzęty i materiały konieczne do 
prowadzenia działań artystycznych ,muzycznych ,tanecznych, rysunku i inne.  

2. KOK wyposaża pracownię według potrzeb zgłaszanych przez instruktora zajęć w miarę posiadanych 
środków finansowych.  

3. Za bezpieczeństwo uczestników zajęć w trakcie ich trwania odpowiada instruktor prowadzący bądź 
osoba go zastępująca. 

4. Liczba uczestników zajęć wynosi ok. 5-12 osób. Rodzice/opiekunowie dzieci w wieku 4-6 lat muszą być 
obecni w czasie zajęć na terenie KOK.  

5. Rodzice/opiekunowie prawni małoletnich uczestników zajęć są zobowiązani do odbierania dzieci 
niezwłocznie po skończonych zajęciach.  

6. Uczestnicy zajęć obowiązani są używać udostępnionej im sali, jej wyposażenia i materiałów 
niezbędnych zgodnie z przeznaczeniem i wskazówkami instruktora prowadzącego zajęcia.  Uczestnicy 
zajęć powinni podporządkować się poleceniom osób prowadzących zajęcia. 

7. Podczas zajęć nie należy rozrzucać narzędzi i przedmiotów pracy. Nie należy przeszkadzać innym i nie 
należy pozwolić przeszkadzać sobie.  

8. Zabrania się samowolnego wynoszenia sprzętu z sal zajęć. 
9. Zabrania się korzystania z sal zajęć poza obowiązującymi godzinami zajęć. 
10. Po zakończeniu zajęć należy uporządkować swoje stanowisko pracy. Materiały używane do zajęć 

należy odłożyć na miejsce. Uczestnika zajęć obowiązuje dbałość o porządek w sali, w której odbywają 
się zajęcia. Uczestnik po przeprowadzeniu zajęć jest zobowiązany pozostawić salę w takim stanie w 
jakim została przez niego zastana. 

11. Niepełnoletnim uczestnikom zajęć, w czasie prowadzonych zajęć, nie wolno opuszczać pomieszczenia, 
w którym odbywają się zajęcia bez wiedzy i zgody Instruktora. 

12. Wszelkie szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania sprzętu rodzic/opiekun prawny dziecka lub 
dorosły uczestnik zajęć zobowiązuje się pokryć z własnych środków lub szkodę naprawić.  

13. Uczestnicy zajęć nie mogą samowolnie korzystać z sali zajęć. Wejście możliwe jest wyłącznie z 
instruktorem lub na jego polecenie i odpowiedzialność. W przypadku, gdy konieczne jest zmiana 
obuwia lub stroju należy zastosować się do tych poleceń 

14. W salach, podczas zajęć, wszystkich obowiązują zasady kultury osobistej, wzajemnego szacunku oraz 
poszanowanie mienia. 

15. Kobierzycki Ośrodek Kultury nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub pozostawione w salach 
przedmioty, w tym przedmioty wartościowe, dokumenty lub pieniądze. 

16. Opłaty i udział w zajęciach 
Zajęcia  prowadzone przez KOK są odpłatne lub bezpłatne. Opłata składa się z trzech rat i w zależności 
od zajęć kulturalnych powinna być wpłacona na rachunek bankowy odpowiednio do:             
I rata (wrzesień- grudzień 2022) do 30 września 2022r. 
II rata ( styczeń 2023r.-marzec 2023r.) do 10.01.2023r. 
III rata (kwiecień 2023r.-czerwiec 2023r.) do 03.04.2023r. 
przelewem na konto KOK nr 20957500040000031620000010 z dopiskiem: imię i nazwisko uczestnika 
oraz za jakie zajęcia , wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w płatności, nieuregulowanej części 
opłaty, które KOK nalicza po każdym terminie zakończenia raty.  

17. Zajęcia odbywają się od września do czerwca. W dni wolne od  nauki w szkole- zajęć nie prowadzimy. 
18. Niewywiązywanie się z płatności w terminie będzie skutkowało zawieszeniem uczestnika w zajęciach 

do czasu uregulowania zaległości, pod warunkiem że jego dotychczasowe miejsce nie zostaje zajęte 
przez inną osobę.  

19. Warunkiem przystąpienia do zajęć jest podpisana umowa przez rodzica/ opiekuna prawnego. 
20. Warunkiem rezygnacji z zajęć jest pisemne jej wypowiedzenie. 
21. Pozostałe postanowienia zawarte są w Regulaminie Uczestnictwa w Zajęciach Kulturalnych 

Kobierzyckiego Ośrodka Kultury dostępnym na stronie www.kultura-kobierzyce.pl (zakładka Do 
pobrania/Regulaminy) 

http://www.kultura-kobierzyce.pl/

