
Regulamin zajęć odbywających się  

w Zespole Placówek Kultury w Żmigrodzie 

 

1. Zajęcia odbywają się w godzinach działania ZPK , tj: 7:00 – 22:00, według ustalonego 

grafiku. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku. Informacje dotyczące zajęć m.in.               

o odwołaniu zajęć, zmianie miejsca lub godziny zajęć, zamieszczane będą na stronie 

internetowej ZPK, Facebookowym profilu  oraz tablicy ogłoszeń umiejscowionej przy wejściu 

do budynku.  

3. W przypadku małego zainteresowania Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia 
zajęć. 
4. Warunkiem przyjęcia niepełnoletnich uczestników na zajęcia jest złożenie przez 

rodziców/opiekunów prawnych w wyznaczonym terminie wypełnionej, aktualnej 

deklaracji uczestnictwa.   

5. Za uczestnictwo w zajęciach pobierana jest miesięczna opłata przeznaczona na działalność 

sekcji/pracowni/warsztatów. Zajęcia trwają 10 miesięcy (wrzesień-czerwiec).*  

6.  Opłaty wnoszone są z góry do 10-go dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. 

7. Opłatę można dokonywać w kasie bądź na konto ZPK:  Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie  

30 95980007 0019 5953 2000 0004. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko 

uczestnika, nazwę zajęć oraz miesiąc, za który jest uiszczana opłata.  

8. Miesięczna opłata za zajęcia jest stała i niezależna od ilości dni zajęć przypadających w 
danym miesiącu. Opłata za zajęcia naliczana jest bez względu na absencję uczestnika zajęć                      
w ciągu miesiąca. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od uczestników zajęć - zajęcia 
nie odbędą się (ferie zimowe, przerwy świąteczne, dłuższa nieobecność instruktora, 
odwołanie zajęć na skutek ustaleń wewnętrznych itp.), odpłatność za dany miesiąc podlega 
ustaleniom Dyrektora ZPK w Żmigrodzie. 
9. Dyrektor ZPK w Żmigrodzie może w uzasadnionych przypadkach ustalić indywidualne 
zwolnienie z odpłatności za zajęcia na pisemną prośbę rodzica bądź opiekuna związaną                        
z trudną sytuacją materialną. 
10. W przypadku dwumiesięcznych zaległości w opłatach, uczestnik zostaje automatycznie 
zawieszony do czasu uregulowania zaległości w opłatach.  
11. W przypadku rezygnacji z zajęć rodzic/ opiekun prawny informuje osobę prowadzącą 

o zaistniałej sytuacji w przeciwnym razie opłata za zajęcia będzie nadal naliczana. 

12. Uczestnicy wybranych form zajęć podzieleni są przez instruktora prowadzącego na grupy 
odpowiednio liczebne, dostosowane do wieku uczestników i poziomu zaawansowania. 
13. Instruktor prowadzący zajęcia może w uzasadnionych przypadkach (np. przeszkadzanie                            
w zajęciach) wyprosić rodziców/opiekunów z pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia. 
14. Każdy uczestnik oraz jego rodzic/opiekun na pierwszych zajęciach organizacyjno-
informacyjnych zostaje poinformowany przez instruktora o organizacji zajęć oraz o prawach                                       
i obowiązkach uczestnika zajęć. 
 

 
*aktualny wykaz płatnych zajęć dostępny na stronie www.zpk-zmigrod.eu   

 

http://www.zpk-zmigrod.eu/


15. Osoba prowadząca zajęcia odpowiada za bezpieczeństwo uczestników oraz za stronę 

organizacyjną zajęć. 

16.  Obecność uczestników zajęć kontrolowana jest przez instruktorów prowadzących 
zajęcia, podczas każdego spotkania i odnotowywana w dzienniku zajęć. 
17. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora prowadzącego. 
Rodzic/opiekun jest zobowiązany do przyprowadzenia oraz odebrania uczestnika zajęć 
bezpośrednio po ich zakończeniu- jeśli taką opcję zaznaczył w deklaracji. ZPK w Żmigrodzie 
nie bierze odpowiedzialności za uczestnika zajęć po skończonych zajęciach, a w szczególności 
za powrót osoby niepełnoletniej do domu.   
18. Uczestnik zajęć zobowiązuje się dostosować do wytycznych instruktora (np. dotyczących 
stroju, obuwia sportowego, itp.). 
19. Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia 
bez wiedzy i zgody instruktora prowadzącego. 
20. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody instruktora wyposażenia 
pracowni lub sali poza budynek, w którym odbywają się zajęcia. 
21. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia 
pracowni lub sali ponosi osoba nieprzestrzegająca zasad ich użytkowania – w przypadku 
osób nieletnich są to ich prawni opiekunowie. 
22. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada instruktor 
prowadzący zajęcia.   
23. ZPK w Żmigrodzie nie zobowiązuje się do pilnowania i przechowywania rzeczy 
pozostawionych na korytarzach, w salach, w szatni i nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy 
pozostawione w tych pomieszczeniach. 
24. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób, 
przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa. 
25. ZPK w Żmigrodzie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub 
nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć powstałe na skutek nieprzestrzegania zasad 
bezpieczeństwa. 
26. Osoby szczególnie zaangażowane w zajęcia mogą zostać wyróżnione na koniec sezonu. O 
rodzaju wyróżnienia decyduje Dyrektor ZPK. 
27. W przypadku prowadzenia zajęć w formie on-line Zespół Placówek Kultury nie ponosi 
odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników i powstałe szkody. Uczestnicy biorą udział 
w zajęciach on-line na własną odpowiedzialność.  
  
 

 

 


