REGULAMIN
uczestnictwa w zajęciach sekcji artystycznych i kół zainteresowań
w Gminnym Ośrodku Kultury w Morzeszczynie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Gminny Ośrodek Kultury w Morzeszczynie działa jako samorządowa instytucja kultury posiadająca
osobowość prawną , której podstawą działalności instytucji stanowi statut Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie:
Uchwała nr 3/15/84 Gminnej Rady Narodowej w Morzeszczynie z dnia 17 października 1984 r.
2. W ramach wielokierunkowej działalności w zakresie upowszechniania kultury Ośrodek prowadzi zajęcia artystyczne i
koła zainteresowań.
3. Wykaz sekcji i kół zainteresowań dostępny jest na stronie internetowej
www.morzeszczyn.naszgok.pl oraz dostępnych w siedzibie GOK oraz pod numerem telefonu 58 / 536-27-19 w.17
II. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez GOK jest:
1. zgłoszenie uczestnika (w przypadku osób poniżej 16 roku życia podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego),
2. zapoznanie się i akceptacją niniejszego regulaminu,
III. KWESTIE ORGANIZACYJNE
1. Zajęcia odbywają się w świetlicy GOK w Dzierżążnie, Szkole Podstawowej w Morzeszczynie, bądź sali Urzędu Gminy
w Morzeszczynie.
2. Obecność uczestników zajęć kontrolowana jest przez instruktorów prowadzących podczas każdego spotkania.
3. Program zajęć i czas trwania ustalony jest z Dyrektorem na podstawie grafiku przygotowanego przez instruktora
prowadzącego dane zajęcia.
4. Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym poinformuje telefonicznie, mailowo lub osobiście
uczestników, rodziców /opiekunów prawnych uczestników zajęć oraz przez wywieszenie ogłoszenia na tablicy
informacyjnej w siedzibie GOK i na stronie internetowej GOK.
IV. BEZPIECZEŃSTWO
1. Uczestnik poniżej 16 roku życia, podczas zajęć, znajduje się pod opieką instruktora prowadzącego.
2. W przypadku dzieci do 16 roku życia, podczas zajęć organizowanych przez GOK poza budynkiem:
a) w najbliższym otoczeniu, nie wymagającym transportu, wpisane są w charakter zajęć i nie wymagają dodatkowej zgody
rodzica /opiekuna prawnego,
b) zajęcia wyjazdowe, występy, koncerty poza terenem wymagają dodatkowej zgody rodzica /opiekuna prawnego.
3. W przypadku dzieci do 16 roku życia rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do osobistego odebrania uczestnika zajęć
bezpośrednio po zajęciach z siedziby, w której odbywają się zajęcia .

W przypadku odbierania dziecka przez inne osoby lub zgody rodzica /opiekuna prawnego na samodzielny powrót do domu
– rodzic /opiekun prawny jest zobowiązany wypełnić stosowne oświadczenie. Odpowiedzialność za dziecko w czasie drogi
do domu spoczywa na rodzicu /opiekunie prawnym.
4. Uczestnik zajęć zobowiązuje się dostosować do wytycznych instruktora (np. dotyczących stroju).
5. Uczestnikom zajęć, w wieku poniżej 16 lat, nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia bez
wiedzy i zgody instruktora prowadzącego.
6. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody instruktora wyposażenia Sali poza miejsce, w którym
odbywają się zajęcia.
7. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia Sali ponosi osoba
nieprzestrzegająca zasad ich użytkowania – w przypadku osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby.
8. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób przepisów
przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
9. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć obowiązani są do stosowania się do poleceń pracownika
GOK.
V. PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA
1. Zajęcia muzyczne są bezpłatne (świetlica GOK w Dzierżążnie)
2. Zajęcia taneczne Zespołu „Psiotrowe Gzuby” są bezpłatne (świetlica GOK w Dzierżążnie)
3. Zajęcia Fitness dla dorosłych są płatne z góry (sala gimnastyczna SP w Morzeszczynie)
4. Zajęcia Fitness Kids są płatne z góry (sala gimnastyczna SP w Morzeszczynie)
5. Zajęcia j. angielskiego są płatne z góry (SP w Morzeszczynie)
6. Zajęcia tenisa stołowego są bezpłatne (sala gimnastyczna SP w Morzeszczynie)
Odpłatności należy uiszczać przelewem na konto B.S. Skórcz O/ Pelplin 06 8342 0009 2011 5355 2000 0001

VI. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ W ZAKRESIE PREZENTOWANIA OSIĄGNIĘĆ
I DOROBKU ARTYSTYCZNEGO ORAZ REPREZENTACJI DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
Uczestnicy zajęć są zobowiązani prezentować osiągnięcia i dorobek artystyczny oraz reprezentować działalność
merytoryczną Gminnego Ośrodka Kultury zgodnie z terminami wydarzeń kulturalnych, zaproponowanymi przez
instruktora prowadzącego daną sekcję.
VII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest w Regulaminie, na stronie internetowej
GOK (www.morzeszczyn.naszgok.pl) oraz w siedzibie GOK w Morzeszczynie, ul. Kociewska 12, 83-132 Morzeszczyn.
W kwestiach nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, decyzję podejmuje Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Morzeszczynie.

