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Załącznik nr 1  
do  Zarządzenia nr 17/2020  

DYREKTORA DZIERŻONIOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
z  dnia 21 września 2020 r. w sprawie: 

wprowadzenia REGULAMINU KORZYSTANIA Z ZAJĘĆ ARA  

 
 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAJĘĆ AMATORSKIEGO RUCHU ARTYSTYCZNEGO  
 
 

Regulamin dotyczy zajęć prowadzonych w ramach Amatorskiego Ruchu Artystycznego, których 
organizatorem jest Dzierżoniowski Ośrodek Kultury z siedzibą  
w Dzierżoniowie 58-200, ul. Świdnicka 23 (dalej „DOK”). DOK prowadzi zajęcia od 28 września 
2020  do 20 czerwca 2021 r., zgodnie z harmonogramem.  

 
§ 1 

ORGANIZACJA, BEZPIECZEŃSTWO, OBOWIĄZKI 
1. Uczestnik zajęć odbywających się w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury zobowiązany jest 

do przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie, a także w Regulaminie 
funkcjonowania Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury w czasie epidemii spowodowanej 
koronawirusem SARS-CoV-2 w zakresie dotyczącym Amatorskiego Ruchu Artystycznego. 

2. Udział uczestnika w zajęciach jest równoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego 
Regulaminu. Klauzula ta dotyczy również osób małoletnich, w tym przypadku akceptacja 
postanowień niniejszego Regulaminu spoczywa na przedstawicielu ustawowym 
małoletniego uczestnika zajęć. 

3. Celem uczestnictwa w zajęciach, przetwarzane są dane osobowe i wizerunek uczestników 
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE  
Udział uczestnika w zajęciach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 
jego danych i wizerunku na podstawie art. 13 w/w rozporządzenia (zgoda udzielana jest 
poprzez złożenie popisu na deklaracji uczestnictwa w zajęciach). 

4. A) Obowiązki uczestników zajęć oraz prowadzącego zajęcia to: 
-  przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa BHP i ppoż, 
- rozsądne i celowe wykorzystywanie materiałów plastycznych i innych otrzymywanych 

na zajęciach, 
-  przestrzeganie elementarnych zasad porządkowych, 
-  dbanie o sprzęt i wyposażenie sal, w których odbywają się zajęcia, 
- dbałość o sprzęt i powierzone instrumenty, 
- dostosowanie się do wytycznych dot. stroju obowiązującego na zajęciach; 
-  punktualne przychodzenie na zajęcia. 

B) Uczestnik biorąc udział w zajęciach Amatorskiego Ruchu Artystycznego wyraża zgodę na 
utrwalenie jego wizerunku, głosu oraz artystycznych wykonań w ramach wszelkich 
materiałów dotyczących działalności Amatorskiego Ruchu Artystycznego, w tym danej 
sekcji lub zajęć DOK, w której Uczestnik bierze udział oraz ich rozpowszechnianie przez 
Dzierżoniowski Ośrodek Kultury lub inne podmioty, którym Dzierżoniowski Ośrodek Kultury 
wyrazi na to zgodę, w ramach tych materiałów, w tym poprzez udostępnianie w Internecie, 
nadawanie w formie streamingu, a także wykorzystywanie na potrzeby promocyjne, 
informacyjne, przeglądowe, sprawozdawcze i reportażowe DOK lub innych podmiotów, 
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które uzyskają odpowiednią zgodę DOK. Powyższa zgoda zostaje udzielona bez 
wynagrodzenia, na czas nieoznaczony. 
C) Prace manualne oraz układy choreograficzne wykonywane podczas zajęć są własnością 
DOK. 
D) W przypadku zajęć tanecznych uczestnicy zobowiązani są do występu podczas pokazów, 
konkursów, imprez lokalnych. Instruktor wybiera od każdego uczestnika zajęć manualnych 
po dwie prace na wystawę (wystawa na zakończenie sezonu artystycznego) oraz po dwie 
prace ceramiczne na kiermasz.  Ponadto uczestnik jest zobowiązany do reprezentowania 
DOK w festiwalach, konkursach, przeglądach.  
E) Uczestnik ma obowiązek poinformowania instruktora przed zajęciami o złym stanie 
zdrowia, infekcji lub kontuzji i ma obowiązek powstrzymać się od udziału w zajęciach. 
Kontuzje wynikłe w trakcie zajęć należy zgłosić instruktorowi.  
F) Uczestnik zajęć ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu DOK. W 
przypadku osób małoletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice/ prawni opiekunowie. 

5. Osoba prowadząca zajęcia ma prawo do: 
- nie dopuszczenia uczestnika do zajęć, jeśli zalega on z opłatą za udział w zajęciach; 
- nie wpuszczenie na zajęcia uczestnika, którego zachowanie odbiega od ogólnie przyjętych 
norm; 
W powyższych przypadkach DOK nie ponosi odpowiedzialności za niedopuszczenie 
uczestnika do udziału w zajęciach.  

6. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowo zobowiązana jest do: 
- prowadzenia „Dziennika zajęć”, 
- sprawowania opieki nad osobami uczestniczącymi w zajęciach, 
- punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć, 
- monitorowania i weryfikacji wpłat wnoszonych przez uczestników zajęć, 
- czuwania nad przestrzeganiem przez uczestników zasad określonych w Regulaminie 
funkcjonowania Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury w czasie epidemii spowodowanej 
koronawirusem SARS-CoV-2 
- wypełnienia OŚWIADCZENIA PROWADZĄCEGO ZAJECIA W CZASIE EPIDEMII 
(stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu). 
 

§ 2 
KORZYSTANIE Z ZAJĘĆ 

1.  Korzystanie z zajęć w ramach Amatorskiego Ruchu Artystycznego jest możliwe po 
uprzednim wypełnieniu deklaracji uczestnictwa i dokonaniu wpłaty za zajęcia. Uczestnik 
zajęć obowiązany jest do terminowego dokonywania opłat za zajęcia. Opłaty z tytułu zajęć 
muszą być uiszczane raz w miesiącu do dnia 10-tego każdego miesiąca. Wysokość opłat 
określa załącznik nr 1.  

2. Opłata za zajęcia obowiązuje za aktualny sezon artystyczny 2020/2021, tj. okres od 
28.09.2020 do 20.06.2021.  Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem zajęć  ARA.  
Obowiązują DEKLARACJA DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH ARA, które wypełnione należy składać 
do 10.10.2020 r. u instruktora prowadzącego zajęcia. Niedostarczenie dokumentu w w/w 
terminie będzie rozumiane jako rezygnacja z zajęć. Deklaracja do udziału w zajęciach 
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

3. W przypadku rezygnacji lub niemożności uczestnictwa w opłaconych wcześniej zajęciach, 
uczestnikowi zajęć nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty. Opłaty za zajęcia przyjmowane 
są  z góry w formie ryczałtu. Wykluczone są jakiekolwiek zwroty, także te wynikające z 
nieobecności (w tym usprawiedliwionych).  

4. W szczególnych przypadkach Dyrektor DOK może zwolnić z opłaty za zajęcia. W tym celu 
należy wystąpić  do Dyrektora z pisemną, umotywowaną prośbą o zwolnienie z 
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dokonywania opłat za zajęcia. Zwolnienie z opłaty obowiązuje po akceptacji podania przez 
Dyrektora. 

5. Rezygnację z zajęć należy zgłosić instruktorowi prowadzącemu zajęcia oraz przesłać 
informację o rezygnacji na adres dok@dok.pl. 

6. Uczestnik może korzystać z pracowni i sal wyłącznie w obecności instruktora lub 
pracownika DOK. 

7. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora prowadzącego zajęcia. 
Instruktor ponosi odpowiedzialność za małoletniego uczestnika zajęć jedynie w trakcie ich 
trwania. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do odebrania dziecka bezpośrednio po 
zakończeniu zajęć. Informację o samodzielnym powrocie uczestnika do domu, rodzic musi 
zgłosić osobie prowadzącej zajęcia.  

8. Rodzice i osoby postronne mogą przebywać w sali, w której odbywają się zajęcia tylko za 
zgodą instruktora. 

9. Posiadaczom Dzierżoniowskiej Karty Dużej Rodziny, Gminnej Karty Dużej Rodziny, 
Pieszyckiej Karty Dużej Rodziny przysługuje zniżka w opłatach w wysokości 50% za sekcję.  

13. Wpłaty za zajęcia przyjmowane są przelewem na konto Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury 
raz w miesiącu do dnia 10-tego każdego miesiąca lub gotówką w Kasie DOK w godz. 10-
17.30.  

14. Udział w zajęciach mogą wziąć wyłącznie uczestnicy, którzy złożą wypełnione 
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA UCZĘSZCZAJĄCEGO NA ZAJECIA W CZASIE EPIDEMII 
(stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu). 

 
§ 3 

ODWOŁANIE/PRZENIESIENIE ZAJĘĆ 
1. W przypadku nieobecności instruktora DOK zapewni zastępstwo lub odwoła zajęcia. 

Realizacja odwołanych zajęć odbędzie się w innym, wskazanym przez instruktora terminie. 
2. DOK dopuszcza przeniesienie zajęć na inny termin, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu 

pomiędzy instruktorem a uczestnikami zajęć.  
3. W przypadku odwołania zajęć lub przesunięcia na inny termin przez prowadzącego zajęcia 

lub przez DOK, prowadzący informuje uczestników o zmianie terminu lub odwołaniu zajęć 
telefonicznie lub drogą mailową. DOK informuje uczestników poprzez umieszczenie 
stosownej informacji na drzwiach wejściowych budynku DOK. 

4. DOK zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku wyjątkowych sytuacji: siła 
wyższa, wprowadzenie obostrzeń wynikających z epidemii wirusa SARS-CoV-2, klęska 
żywiołowa, żałoba narodowa, zmiany wynikające z terminarza imprez.   

 
§ 4 

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 
1. Opinie i skargi na temat zajęć w DOK prosimy kierować na adres dok@dok.pl oraz 

dyrektor@dok.pl. 
2. Decyzje w sprawach nieujętych w regulaminie podejmuje Dyrektor DOK. 
3. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych i wizerunku uczestnika 

zajęć Amatorskiego Ruchu Artystycznego stanowi załącznik nr 2. 
4. Zmiany i uzupełnienia niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

mailto:dyrektor@dok.pl

