Regulamin uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez
Gminny Dom Kultury w Skrwilnie
Regulamin określa zasady uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez
Gminny Dom Kultury w Skrwilnie

I. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Gminny Dom Kultury w
Skrwilnie jest:
a) Zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu
b) Dokonanie zgłoszenia uczestnika zajęć w Gminnym Domu Kultury w Skrwilnie
c) Wypełnienie Karty zgłoszenia osoby uczestniczącej w zajęciach w GDK w
Skrwilnie – Załącznik nr 1, Załącznik nr 2 do Regulaminu uczestnictwa w
zajęciach i wycieczkach organizowanych przez Gminny Dom Kultury w Skrwilnie.
d) W przypadku zajęć płatnych uiszczenie opłaty za zajęcia regulowanej cennikiem
na dany rok.
2. Rezygnacja lub skreślenie z listy uczestników zajęć następuje w sytuacji, gdy
uczestnik złoży ustną lub pisemną rezygnację, a także w przypadku gdy nie dokona
stosownych opłat za zajęcia.
3. W przypadku rezygnacji z zajęć, Uczestnik lub w przypadku osoby niepełnoletniej
rodzic/opiekun prawny, powiadamia o tym Instruktora lub pracowników GDK w
Skrwilnie: telefonicznie, osobiście lub e-mailowo.
4. W przypadku nieobecności Uczestnika na 3 następujących po sobie zajęciach bez
powiadomienia o tym Instruktora lub pracowników GDK w Skrwilnie, następuje
skreślenie z listy uczestników. W to miejsce zostaje przyjęta osoba z listy rezerwowej,
która zostaje wpisana do dziennika zajęć.
5. Rezygnacja z zajęć nie zwalnia Uczestnika z obowiązku uregulowania zaległych opłat
(w przypadku zajęć płatnych).
6. Informacje dotyczące terminów naboru na poszczególne zajęcia oraz ich statusie
(płatne – bezpłatne) znajdować się będą każdorazowa na stronie internetowej
www.gok.skrwilno.pl oraz portalu społecznościowym Facebook. Informacje
wywieszone będą również przy budynku Gminnego Domu Kultury, ul. Targowa 12 a.
7. W zajęciach mogą uczestniczyć w pierwszej kolejności osoby z terenu gminy
Skrwilno, następnie w przypadku wolnych jeszcze miejsc również osoby z terenu
gmin ościennych.

8. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko osoby uprzednio zapisane, które złożyły
wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszenia dostępną na stronie www.gok.skrwilno.pl, w
Urzędzie Gminy w Skrwilnie w pokoju nr 37, w punkcie informacyjnym w Gminnym
Domu Kultury w Skrwilnie w godzinach funkcjonowania placówki administracji
placówki tj. 7:30-15:30. Deklaracje będą również rozdawane na spotkaniach
organizacyjnych (w przypadku zaplanowania takiego spotkania).
9. Kartę zgłoszenia należy dostarczyć do pracowników GDK w Skrwilnie, najpóźniej w
dzień przez przewidywanym terminem rozpoczęcia zajęć. Istnieje możliwość złożenia
skanu wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszenia na adres e-mail GDK w Skrwilnie :
gok@skrwilno.pl tylko i wyłącznie pod warunkiem, że oryginał zostanie dostarczony
najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć. Po uprzednim zgłoszeniu Kartę zgłoszenia
można wypełnić i złożyć na spotkaniu organizacyjnym (w przypadku jego
organizacji).

II. PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA
1. Wysokość opłat za uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Gminny Dom
Kultury w Skrwilnie reguluje cennik wprowadzany Zarządzeniem Dyrektora
Gminnego Domu Kultury w Skrwilnie.
2. Opłaty należy dokonywać przelewem na konto Bank Spółdzielczy w Skępem oddział
Skrwilno 52 9546 0004 2004 0026 7175 0001 ( w tytule przelewu należy podać: Imię
i Nazwisko uczestnika, forma zajęć oraz określenie miesiąca, za jaki dokonywana jest
wpłata)
3. Opłaty za zajęcia wnoszone są do 5 dnia danego miesiąca.
4. Obecność uczestników zajęć jest kontrolowana przez instruktorów prowadzących
podczas każdego spotkania i odnotowywana w dzienniku zajęć, lub na liście
uczestników warsztatów.
5. Instruktorzy nie mają prawa pobierania od uczestników opłat za udział w zajęciach,
chyba że zajęcia prowadzone są przez firmę zewnętrzną a Gminny dom Kultury w
Skrwilnie jest współorganizatorem.
6. Niedokonanie wpłaty za zajęcia skutkuje procesem windykacji oraz skreśleniem z listy
uczestników.
7. Nie ma możliwości zwrotu kosztów zajęć już opłaconych, można w uzasadnionych
przypadkach pomniejszyć o nadwyżkę opłatę za kolejny miesiąc.
8. W przypadku odwołania zajęć z powodu nieobecności Instruktora następuje
przełożenie zajęć na inny termin
9. W Gminnym Domu Kultury w Skrwilnie mogą być również prowadzone zajęcia, które
realizowane są przez firmy zewnętrzne, a GDK w Skrwilnie jest ich
współorganizatorem. W takiej sytuacji Gminny Dom Kultury w Skrwilnie nie ponosi
odpowiedzialności za wysokość opłat i ich nie pobiera. Kwotę za zajęcia ustala, a
także pobiera firma prowadząca dane zajęcia.

III. KWESTIE ORGANIZACYJNE
1. Program zajęć, czas trwania jest ustalany z Dyrektorem na podstawie grafiku
przygotowanego przez instruktora prowadzącego dane zajęcia.
2. Uczestnicy wybranych form zajęć podzieleni są przez instruktora prowadzącego na
grupy odpowiednio liczebne, dostosowane do wieku uczestników i poziomu
zaawansowania.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany grafiku zajęć, o czym poinformuje
uczestników lub rodziców/ opiekunów prawnych uczestników zajęć.
4. W przypadku odwołania zajęć lub przeniesienia ich na inny termin GDK w Skrwilnie
poinformuje o tym uczestników lub rodziców/ opiekunów prawnych uczestników
zajęć poprzez jeden z kanałów informacyjnych:
a) Sms na podany numer telefonu
b) Wiadomość na profilu FB Gminnego Domu Kultury w Skrwilnie

IV. BEZPIECZEŃSTWO
1. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora prowadzącego.
2. Uczestnik zajęć zobowiązuje się do stosowania wytycznych instruktora
3. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu korzystania z
pracowni Gminnego Domu Kultury w Skrwilnie.
4. Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się
zajęcia bez wiedzy i zgody instruktora prowadzącego.
5. Uczestników niepełnoletnich przyprowadza i odbiera rodzic/opiekun prawny lub
osoba wskazana w Karcie zgłoszenia uczestnictwa. Istnieje możliwość zgłoszenia
samodzielnego powrotu do domu po zakończonych zajęciach zaznaczając
odpowiednią rubrykę w Karcie zgłoszenia.

V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1. Uczestnictwo w ww. zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją postanowień
niniejszego regulaminu.

