
 

 REGULAMIN ZAJĘĆ OBOWIĄZUJĄCY 

                                                w Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Centrum Kultury i Promocji jest: 

a) zapoznanie się z niniejszym regulaminem, 

 

b) dokonanie zgłoszenia uczestnika zajęć, w przypadku uczestników nieletnich  zgłoszenia dokonuje opiekun    

prawny na stosownym formularzu zgłoszeniowym   (deklaracja uczestnictwa stanowiąca załącznik do 

niniejszego regulaminu) co jest  jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, 

 

 

c) uiszczenie opłaty regulowanej cennikiem Centrum Kultury i Promocji do 10 dnia  każdego miesiąca, 

 

d) uregulowanie ewentualnych zaległości z roku poprzedniego. 

2. Na zajęciach obowiązuje dyscyplina pozwalająca innym na skupienie, realizację i wykonanie założonych zadań.  

3. Zabrania się przebywania w Sali widowiskowej i artystycznej bez zgody instruktora. 

4.  Podczas zajęć należy podporządkować się poleceniom instruktora. 

5. Osoby przebywające w siedzibie Centrum Kultury i Promocji zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i 

przeciwpożarowych wg odrębnych instrukcji oraz zachowania czystości i poszanowania mienia. 

6. Osoby, które oczekują na rozpoczęcie zajęć przebywają w miejscach do tego wyznaczonych, nie zakłócając 

innych zajęć w Centrum Kultury i Promocji. 

7. Centrum Kultury i Promocji nie ponosi odpowiedzialności za posiadane lub pozostawione przez uczestnika w 

siedzibie Centrum Kultury i Promocji przedmioty. 

8. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia sal ponosi osoba nie 

przestrzegająca zasad ich użytkowania. W przypadku osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby. 

9. W Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie - Luborzycy zajęcia prowadzone są indywidualnie i w grupach, 

przez odpowiednio wykwalifikowanych instruktorów. 

10. W Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie - Luborzycy prowadzone mogą być również zajęcia, które 

realizowane są przez firmy, osoby fizyczne bądź inne podmioty gospodarcze na podstawie wynajmu sali w  

Centrum Kultury i Promocji w celu prowadzenia zajęć. W takiej sytuacji  Centrum Kultury i Promocji nie ponosi 

odpowiedzialności za wysokość opłat i nie pobiera tychże opłat od uczestników zajęć, każdorazowo opłatę tę 

ustala i pobiera prowadzący zajęcia. 

11.  W związku z pandemią COVID-19 ograniczeniu ulega czas otwarcia instytucji i liczebność uczestników zajęć 

Centrum Kultury i Promocji, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w celu przestrzegania wymogu 

dotyczącego dystansu społecznego. W budynku mogą przebywać w odpowiednich porach, poza pracownikami w 

Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie - Luborzycy   jedynie: uczestnicy zajęć w godzinach zajęć. 

12. Terminy zajęć i warsztatów określone są w grafiku zajęć. Należy przestrzegać wyznaczonego podziału na grupy. 



13. Wysokość opłat za zajęcia w Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie - Luborzycy reguluje cennik. Opłaty 

uiszczane są w formie miesięcznego czesnego lub jednorazowo za każde zajęcia. 

14. Wysokość opłat za zajęcia: warsztaty plastyczne, cheerleaders, judo, balet, zajęcia wokalne,  perkusja i gitara 

może wynosić 50% miesięcznego czesnego w przypadku gdy na w/w zajęcia uczęszcza troje rodzeństwa lub 

więcej.  

15. Rekompensata finansowa za opuszczone zajęcia może nastąpić jedynie wówczas, gdy nieobecność dotyczy całego 

miesiąca i nie łamie zasad odwoływania zajęć w niniejszym regulaminie. W takim przypadku uiszczona opłata 

przechodzi na kolejny miesiąc. 

16. Obecność na zajęciach indywidualnych – niezależnie od przyczyn – można odwołać niezwłocznie przed 

planowanymi zajęciami. Termin odpracowania tak odwołanych zajęć indywidualnych ustala instruktor w 

porozumieniu z uczestnikiem. 

17. Planowana dłuższa nieobecność na zajęciach musi zostać zgłoszona instruktorowi. 

18. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w grafiku zajęć o czym poinformuje (telefonicznie lub osobiście) osoby 

uczęszczające na zajęcia. 

19. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć lub zorganizowania 

zastępstwa za instruktora. Spoczywa jednak na nim obowiązek ustalenia nowego terminu z instruktorem i 

uczestnikami. 

20. Uczestnik nie może odstępować opłaconych zajęć osobom trzecim. 

21. Dokumentem stwierdzającym o obecności na zajęciach jest prowadzony przez instruktora dziennik zajęć. 

22. Prawni opiekunowie biorą odpowiedzialność za dojście dziecka na zajęcia i powrót do domu. 

23. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja wszystkich punktów powyższego regulaminu. 

24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika po zajęciach. 

25. Wpłaty za zajęcia można dokonywać w Centrum Kultury i Promocji od poniedziałku do piątku w godzinach   

pracy kasy to jest: 8:00 – 14:00 lub przelewem na konto w  BSR w Krakowie O/Kocmyrzów numer: 64 8589 0006 

0160 0000 1225 0001    ( w tytule przelewu musi być podane: imię i nazwisko uczestnika, nazwa zajęć oraz 

określenie miesiąca, za który wpłata jest wnoszona). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


