
 

 

 

REGULAMIN ZAJĘĆ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY i DOROSŁYCH  

korzystających z oferty zajęć stałych 
 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem zajęć jest Ośrodek Kultury w Miliczu. 

2. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach osób 

korzystających z oferty zajęć stałych Ośrodka Kultury realizowanych w roku 2022/2023. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu. Wszystkie 

zmiany regulaminu,  jakie  ewentualnie  pojawią się, będą publikowane na stronie internetowej 

Organizatora. 

 

II. Warunki Uczestnictwa 

4. Poszczególne zajęcia są przeznaczone dla dzieci, młodzieży w określonym wieku. Oferowane są 

także zajęcia dla dorosłych. 

5. Udział w zajęciach może odbywać się wyłącznie za wiedzą i zgodą Opiekuna Prawnego
1
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(Opiekun prawny powinien we własnym zakresie skontrolować stan zdrowia Uczestnika oraz 

dowiedzieć się o ewentualnych przeciwwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach. Osoby, które 

mają problemy ze zdrowiem, nie zezwalające na uprawianie zajęć ruchowych oraz osoby 

przyjmujące lekarstwa, które ograniczają  ich  zdolności  fizyczne  lub  psychiczne,  nie  mogą  

uczestniczyć  w  zajęciach. Opiekun lub Uczestnik jest zobowiązany powiadomić Organizatora o 

kontuzjach czy problemach zdrowotnych, które nie wykluczają udziału w zajęciach, ale mogą mieć 

wpływ na jego sprawność.) 

6.  Udział  w zajęciach odbywa  się  na  odpowiedzialność  Uczestnika/Opiekunów Prawnych. 

Organizator  nie  ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki oraz kontuzje i urazy, 

powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z urządzeń i rekwizytów oraz nieprzestrzegania 

regulaminu i zasad bezpieczeństwa przez Uczestnika. 

7. Zapisy na zajęcia odbywają się wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem strony internetowej 

Organizatora www.kultura-milicz.pl. O zakwalifikowaniu się na zajęcia decyduje kolejność 

zgłoszeń! 

8. Na każde zajęcia obowiązuje limit miejsc. Informacja o limicie miejsc na dane zajęcia ukazana 

jest w opisie zajęć. Uczestnicy niezakwalifikowani zapisywani są na listę rezerwowych. W 

przypadku rezygnacji uczestnika z listy właściwej, kwalifikuje się kolejna osoba z listy rezerwowej. 

9. Potwierdzeniem zakwalifikowania się na zajęcia jest otrzymanie stosownej informacji od 

Organizatora drogą mailową a nie wysłanie zgłoszenia. 

10. Wraz z informacją o zakwalifikowaniu się na zajęcia otrzymają Państwo pakiet niezbędnych 

informacji organizacyjnych. 

 

III Bezpieczeństwo 

11. Osoby uczestniczące w zajęciach muszą przestrzegać przepisów obowiązującego regulaminu,  

a także podporządkować  się  poleceniom  warsztatowców.  
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Opiekun prawny zobowiązuje  się  do  

zapoznania dziecka z postanowieniami regulaminu. 

12. Opiekunowie prawni nie mogą przebywać na sali podczas zajęć. 

13. Instruktor może wyprosić osoby łamiące postanowienia niniejszego regulaminu oraz co do 

których poweźmie uzasadnione podejrzenie, że będą naruszać niniejszy regulamin lub przepisy 

prawa. O tym fakcie, niezwłocznie zostaną powiadomieni Opiekunowie Prawni uczestnika zajęć.
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http://www.kultura-milicz.pl/


14.  Za  szkody  powstałe  w  wyniku  celowego  działania  uczestnika zajęć odpowiedzialność 

finansową ponosi uczestnik bądź opiekun prawny uczestnika  zajęć. 

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za cenne rzeczy pozostawione w szatni, w plecaku. 

16. Liczba osób w grupach jest ograniczona. W celu uruchomienia zajeć,  potrzebna  jest minimalna 

liczba uczestników. W przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby osób wymaganych do 

uruchomienia warsztatów, Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu rozpoczęcia 

kursu lub odwołania zajęć. 

17.  W  przypadku  choroby  lub  niedyspozycji  instruktora  Organizator  może odwołać zajęcia. 

18. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w warsztatach podczas ich trwania albo nieobecności 

na zajęciach nie przysługuje zwrot opłat. 

 

V Przetwarzanie danych osobowych i wizerunek 

20. Nieodłączną częścią niniejszego regulaminu są klauzule dotyczące wykorzystania wizerunku 

uczestnika zajęć oraz przetwarzania danych osobowych. Ich akceptacja jest obowiązkowa. 
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