Zarządzenie NR 9/2018
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu
z dnia 12 września 2018 roku

w sprawie : wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w zajęciach artystycznych organizowanych przez
Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu w okresie od 1 października 2018 roku do dnia 28 czerwca 2019 roku.
Działając na podstawie § 4 oraz § 6 Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu stanowiącego załącznik
do Uchwały Nr VII/63/03 Rady Gminy Siedlec z dnia 3 czerwca 2003 roku, zarządzam co następuje:
§1
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Zajęcia artystyczne należą do działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury.
2. Zajęcia mogą być organizowane dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
3. Celem zajęć jest popularyzowanie różnych dziedzin twórczości artystycznej, rozwijanie talentów
i zainteresowań mieszkańców, promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego.
4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja wszystkich punktów niniejszego regulaminu oraz
złożenie pisemnej deklaracji (załącznik nr 1). Deklaracje należy złożyć do dnia 16.10.2018 r.
5. Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w Gminnym Ośrodku Kultury w Siedlcu jest odpłatne.
II. GMINNY OŚRODEK KULTURY W SIEDLCU:
1. Zapewnia uczestnikom salę do zajęć, dostęp do sanitariatów, niezbędny sprzęt i materiały.
2. Udostępnia stroje, rekwizyty, itp.
3. Zobowiązany jest o wszelkich istotnych sprawach informować uczestników w trakcie zajęć, telefonicznie
lub za pomocą adresu mailowego gok@siedlec.pl
4. Zastrzega sobie prawo do zorganizowania zastępstwa lub odwołania zajęć w przypadku uzasadnionej
nieobecności instruktora prowadzącego.
5. Promuje działalność sekcji zainteresowań poprzez pokazy i występy podczas imprez kulturalnych oraz
udział w konkursach i przeglądach, a także poprzez informacje w mediach i na stronie internetowej GOK
i UG Siedlec.
III. PRAWA UCZESTNIKA ZAJĘĆ:
1. Uczestnik ma prawo:
a) brać udział w zajęciach, zgodnie z harmonogramem zajęć dla danej grupy,
b) brać udział, według określonych warunków, we wszystkich imprezach organizowanych przez placówkę,
c) brać udział w koncertach, pokazach, konkursach i przeglądach,
Poszczególne grupy na konkursy i przeglądy, typuje i zgłasza instruktor prowadzący zajęcia, po uzyskaniu
zgody dyrektora GOK Siedlec.
IV. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA ZAJĘĆ:.
Uczestnik ma obowiązek:
a) przestrzegać wszystkich punktów regulaminu,

b) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach,
c) przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas trwania zajęć,
d) zapoznawać się z informacjami zamieszczanymi na stronie internetowej GOK Siedlec,
e) godnie reprezentować placówkę i gminę we wszelkich konkursach, przeglądach i wydarzeniach
kulturalnych,
f) przestrzegać obowiązujących norm koleżeńskich i zasad współżycia społecznego,
g) podporządkować się wszelkim poleceniom i uwagom instruktora w sprawach organizacyjnych
i wychowawczych,
h) terminowo dokonywać opłat za udział w sekcji,
i) dbać o porządek na sali oraz dobry stan wypożyczonych materiałów i sprzętu.
V. ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH:
1. Na zajęcia należy przychodzić odpowiednio wcześniej po to by spokojnie się przebrać.
2. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które złożyły pisemną deklarację.
3. W przypadku dziecka w wieku do 8 lat rodzic zobowiązany jest sprawdzić czy instruktor prowadzący
jest obecny i oddać dziecko pod jego opiekę.
4. Podczas zajęć taneczno – ruchowych obowiązuje zmienny strój do ćwiczeń oraz obuwie treningowe.
5. Cztery nieusprawiedliwione nieobecności z rzędu oraz niesystematyczne uczestnictwo tzw.
„w kratkę” może spowodować wykreślenie z zajęć.
6. W przypadku nie przestrzegania zwyczajowo przyjętych norm obyczajowych instruktor ma prawo do
usunięcia uczestnika z zajęć.

7. Wszelkie sprawy związane z zajęciami należy kierować bezpośrednio do instruktora danej grupy.
8. Wszystkich uczestników niepełnoletnich, obowiązuje zakaz wychodzenia z budynku w trakcie zajęć.
9. Uczestnicy po skończonych zajęciach pozostawiają salę w stanie sprzed zajęć ( nie zaśmiecona, stoliki ,
krzesła odpowiednio ustawione, zabrany sprzęt i rekwizyty).

VI. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS WYJAZDÓW:
1. Na wyjazdy uczestnicy niepełnoletni, zobowiązani są do przynoszenia pisemnej zgody rodziców na
wyjazd i udział w planowanym projekcie.
2. Kostiumy wykorzystywane podczas występów muszą być czyste i wyprasowane.
3. Podczas konkursów i przeglądów uczestników obowiązuje ustalony wcześniej image (strój,
uczesanie, makijaż itp.).
4. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas jazdy i imprezy ( projektu) oraz
podporządkować się poleceniom instruktora (opiekuna).
5. Po każdym występie należy pozostawić garderobę oraz autobus w stanie czystym.
VII. OPŁATY:
1. Odpłatność dotyczy uczestnictwa w każdej sekcji artystycznej. Każdy uczestnik wnosi opłatę w kwocie:
a) sekcja taneczna - 50,00 zł za I semestr do dnia 16.10.2018 r. oraz 50,00 zł za II semestr do dnia
28.02.2019 r.

b) sekcja instrumentalna - 50,00 zł za I semestr do dnia 16.10.2018 r. oraz 50,00 zł za II semestr do
dnia 28.02.2019 r.
c) sekcja wokalna - 20,00 zł za I semestr do dnia 16.10.2018 r. oraz 20,00 zł za II semestr do dnia
28.02.2019 r.
d) sekcja plastyczna - 30,00 zł za I semestr do dnia 16.10.2018 r. oraz 30,00 zł za II semestr do dnia
28.02.2019 r.
e) sekcja kulinarna - 30,00 zł za I semestr do dnia 16.10.2018 r. oraz 20,00 zł za II semestr do dnia
28.02.2019 r.
f) sekcja teatralna - 20,00 zł za I semestr do dnia 16.10.2018 r. oraz 20,00 zł za II semestr do dnia
28.02.2019 r.
g) sekcja rzeźbiarska - 20,00 zł za I semestr do dnia 16.10.2018 r. oraz 20,00 zł za II semestr do dnia
28.02.2019 r.
h) rękodzieło artystyczne - 20,00 zł za I semestr do dnia 16.10.2018 r. oraz 20,00 zł za II semestr do
dnia 28.02.2019 r.
i) sekcja instrumentów ludowych - 50,00 zł za I semestr do dnia 16.10.2018 r. oraz 50,00 zł za II
semestr do dnia 28.02.2019 r.
j) akademia bobasa - 40,00 zł za miesiąc, płatne do 10 dnia każdego miesiąca.
2. Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu nie zwraca poniesionych opłat za niewykorzystane zajęcia.
3. Rodzic/opiekun uiszcza opłatę bezpośrednio w kasie Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu bądź na
konto bankowe GOKu. Dane do rachunku bankowego:
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Zbąszyńska 19
64-212 Siedlec

BS Siedlec: 64 9660 0007 0016 4470 0200 0001
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany i bieżące informacje będą przekazywane
uczestnikom osobiście przez instruktora lub na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu.
2. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Siedlcu.
3. Wszelkie uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania sekcji należy zgłaszać bezpośrednio
instruktorowi prowadzącemu lub do dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu.

§2
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisu

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 9/2018
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu
z dnia 12.09.2018 roku

Deklaracja uczestnictwa w zajęciach dodatkowych
organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu
w sezonie artystycznym 2018/2019
DANE UCZESTNIKA ZAJĘĆ
Zajęcia
Imię i nazwisko
Telefon
Data urodzenia
Pesel
Adres
Imiona
rodziców/opiekunów
Ja …………………………………… będąc rodzicem/prawnym opiekunem* w/w dziecka legitymując się
dowodem osobistym nr ……………………………. wyrażam zgodę na uczestnictwo w zajęciach
……………………….….. organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu mieszczący się przy ulicy
Zbąszyńskiej 19. Oświadczam, że stan zdrowia dziecka pozwala na udział w zajęciach. Równocześnie
informuję, że dziecko choruje na ………………………./nie dotyczy*.
Oświadczam, że dziecko jest przez rodzica/opiekuna przyprowadzone na zajęcia i z nich
odbierane przez osobę dorosłą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.
……………………………………………………
podpis rodzica/opiekuna

Oświadczam, że dziecko przychodzi na zajęcia i wraca samodzielnie z zajęć – rodzic/opiekun
bierze odpowiedzialność za jego drogę na i z zajęć, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.
……………………………………………………
podpis rodzica/opiekuna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych zawartych w powyższej deklaracji dla
potrzeb Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (DZ.U.Z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
……………………………………………………
podpis rodzica/opiekuna

Wyrażam zgodę na nieodwołalne i nieodpłatne prawa wielokrotnego wykorzystania zdjęć z wizerunkiem
dziecka, uczestniczącego na zajęciach na wszelkich wydarzeniach organizowanych przez Gminny Ośrodek
Kultury w Siedlcu. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć
za pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w celu informacji i promocji Gminnego Ośrodka Kultury
w Siedlcu.
……………………………………………………
podpis rodzica/opiekuna

Oświadczam, iż otrzymałam/-łem i zapoznałam/-łem się z regulaminem zajęć w Gminnym Ośrodku Kultury w
Siedlcu i w pełni go akceptuję, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.
……………………………………………………
podpis rodzica/opiekuna
*niepotrzebne skreślić

Informacja dla Uczestników zajęć

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1) administratorem danych osobowych uczniów jest Gminny Ośrodek Kultury, ul.
Zbąszyńska 19, 64-212 Siedlec,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Damian Sarbak iod@presstu.pl,li
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i
prowadzeniu działalności kulturalnej oraz na podstawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w
Siedlcu, rozdział II, oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustaw
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
6) każdy uczeń posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody
7) uczeń ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa

