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ZESPOŁÓW I SEKCJI

MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY iBIBLIOTEKI W PIŁAWIE GÓRNEJ

Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady uczestnictwa w zajęciach prowadzonych
cyklicznie przez Miejski Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Piławie Górnej

I. UCZESTNICY

1. Zajęcia adresowane są do wybranych grup wiekowych. Uczestnictwo w zajęciach jest
dobrowolne. Nabór prowadzony jest przed uruchomieniem zajęć w danym sezonie artystycznym.
W przypadku braku miejsc obowiązuje kolejność zgłoszeń. Maksymalną liczbę uczestników
określa instruktor prowadzący zajęcia. W przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby
uczestników dyrektor może podjąć decyzję o nierozpoczęciu zajęć. Zajęcia, które się rozpoczęły
mogą zostać zawieszone z powodu zbyt niskiej frekwencji.

2. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem, który obowiązuje od października do czerwca,
ale w uzasadnionych przypadkach może być przesunięty po konsultacjach z instruktorem
prowadzącym zajęcia. MOKiB zastrzega sobie prawo do zmian w terminarzu zajęć, w tym prawo
do odwołania lub przeniesienia zajęć na inny termin po uprzednim poinformowaniu o zmianie
prowadzących zajęcia oraz uczestników.

3. Informacja o prowadzonych zajęciach dostępna jest na stronie internetowej www.mokib.pl,
w drukowanych materiałach informacyjnych (plakaty, itp.), a także udzielana telefonicznie przez
pracowników MOKiB pod nr tel. 74 83 71 596.

4. Uczestnicy zajęć wyrażają zgodę na rejestrację własnego wizerunku podczas zajęć oraz bezpłatne
wykorzystanie i publikację materiałów na potrzeby promocji działalności MOKiB.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja niniejszego regulaminu i terminowe
wnoszenie opłat.

2. Przed uczestnictwem w zajęciach konieczne jest wypełnienie DEKLARACJI UCZESTNIKA
ZESPOŁÓW I SEKCJI stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz potwierdzenie
zapoznania się z Regulaminem Zajęć Zespołów i Sekcji MOKiB oraz Cennikiem Zajęć.
W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców! opiekunów prawnych na
uczestnictwo w zajęciach.

3. Kartę uczestnictwa należy złożyć w MOKiB lub u instruktora prowadzącego zajęcia.

4. Rezygnacja z zajęć może być złożona w dowolnym momencie. Wymagana jest forma pisemna.

5. Instruktor może skreślić osobę z listy uczestników zajęć w następujących przypadkach:

• długotrwałej nieusprawiedliwionej absencji uczestnika na zajęciach,



• braku opłat za zajęcia,
• rażącego lub wielokrotnego naruszania reguł kultury osobistej, zasad współżycia

społecznego,
• negatywnego i demoralizującego wpływu na innych uczestników,
• stwierdzenia podczas zajęć, że uczestnik znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu lub

środków odurzających.

III. PŁATNOŚĆ ZA ZAJĘCIA

1. Wysokość opłat określa Cennik Zajęć.

2. Opłatę za zajęcia należy uregulować z góry do 10 dnia miesiąca. Uczestnik zobowiązany jest do
terminowego wnoszenia opłat za udział w zajęciach. Opłata musi być uregulowana w całości.
Opłaty obowiązują przez cały sezon artystyczny/ czas trwania zajęć określony przez instruktora.

3. W przypadku zaległości w płatności za zajęcia MOKiE może skreślić uczestnika z listy zajęć
oraz wszcząć postępowanie windykacyjne, w tym skierować do dłużnika wezwanie do zapłaty. Nie
wyklucza się również skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

4. Płatności za zajęcia można dokonać gotówkowo w siedzibie MOKiE w godz. 8.00-16.00 od
poniedziałku do piątku oraz w godz. 16.00-18.00 w poniedziałki, środy i czwartki. Wpłaty
gotówkowe będą przyjmowanie jedynie od osób powyżej 13 roku życia zgodnie z art. 15 poz. 93
Kodeksu Cywilnego opublikowanego w Dz. U. z 1964 roku Nr 16. Dowodem wpłaty jest paragon.
Na życzenie wystawiona może być faktura.

5. Płatności za zajęcia dokonywać można także przelewem na konto bankowe MOKiE nr konta
7695270070042 6868 2000 0001 podając w treści: imię i nazwisko uczestnika zajęć, rodzaj zajęć
oraz okres którego dotyczy wpłata.

6. MOKiE nie zwraca opłat za nieobecność uczestnika na zajęciach. Opłata za zajęcia może zostać
zwrócona, bądź zaliczona na poczet kolejnego miesiąca wyłącznie w przypadku odwołania zajęć
z winy MOKiE lub instruktora zajęć.

7. Uczestnik, który w terminie uiszcza należne opłaty ma zagwarantowane prawo uczestnictwa
w zajęciach, zapewnioną opiekę instruktora oraz możliwość korzystania z pomieszczeń i części
niezbędnych materiałów.

IV. ODPRACOWYWANIE ZAJĘĆ

1. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość odpracowywania zajęć. Decyzję o tym
podejmuje instruktor wraz z uczestnikami w porozumieniu z dyrektorem MOKiE.

Odpracowywane będą pojedyncze nieobecności instruktora. Przy dwóch lub więcej
nieobecnościach w danym miesiącu opłata miesięczna za zajęcia może być proporcjonalnie
zmniejszona, a zajęcia nie muszą być odpracowywane.

2. W przypadkach kiedy na dzień zajęć przypada dzień ustawowo wolny od pracy zajęć nie
odpracowuje się.



3. W trakcie trwania ferii zimowych zajęcia odbywają się na podstawie wcześniejszych ustaleń
między instruktorem a uczestnikami. Zajęcia mogą być organizowane w innym terminie, który
konsultowany jest z uczestnikami i dyrektorem MOKiB.

V. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest przestrzeganie regulaminu porządkowego, norm
społecznych, przepisów BHP i przeciwpożarowych, obowiązujących w pomieszczeniach MOKiB.
Uciążliwi, utrudniający innym korzystanie z zajęć i nie przestrzegający zasad uczestnicy, mogą
zostać wyproszeni z zajęć i skreśleni z listy uczestników,

2. Akceptując regulamin uczestnik lub, w przypadku osoby niepełnoletniej, jej opiekun oświadcza,
że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach. W sytuacji, kiedy uczestnik
ze względów zdrowotnych nie może wykonywać określonych ćwiczeń lub mieć kontaktu
z materiałami stosowanymi podczas zajęć, ale jego ogólny stan zdrowia nie stanowi przeszkody
w uczestniczeniu w zajęciach, uczestnik lub opiekun jest zobowiązany do poinformowania o tym
fakcie instruktora.

3. Zasady korzystania z materiałów (plastycznych, rekreacyjnych, etc.) udostępnianych przez
MaKiE określają prowadzący zajęcia instruktorzy. Warunkiem uczestnictwa w niektórych
zajęciach jest zapewnienie przez uczestnika własnych materiałów.

4. MOKiB nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki (na korytarzach
i w salach, w których odbywają się zajęcia).

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Zajęć Zespołów i Sekcji MOKiB jest ogólnie dostępny i znajduje się w biurze
Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Piławie Górnej, ul. Piastowska 40.


