Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 22/16
Dyrektora Wieluńskiego Domu Kultury w Wieluniu
z dnia 6.09.2016 r.

Regulamin Warsztatów Artystyczno-Edukacyjnych
w Wieluńskim Domu Kultury w Wieluniu
I.
1.

Postanowienia ogólne
Dyrektor Wieluńskiego Domu Kultury podejmuje decyzje o rodzaju, odpłatności
i przebiegu zajęć.
2. Instruktor prowadzący zajęcia sprawuje opiekę nad uczestnikami w trakcie zajęć
określonych harmonogramem. Zarówno przed zajęciami jak i po ich zakończeniu
odpowiedzialność za dzieci i młodzież do lat 18 ponoszą rodzice lub opiekunowie
prawni.
3. O ilości minimalnej uczestników w danej grupie warsztatowej decyduje dyrektor
Wieluńskiego Domu KUltury, uwzględniając specyfikę poszczególnych zajęć.
4. Wieluński Dom Kultury zwany dalej WDK nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez
uczestników warsztatów poza miejscem zajęć.
5. Zarówno uczestnicy jak i ich opiekunowie zobowiązują się do przestrzegania przepisów
BHP oraz przeciwpożarowych, obowiązujących w budynkach użyteczności publicznej.
6. Rodzice i opiekunowie są zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia,
zezwalającego na samodzielny powrót dziecka do domu. Oświadczenia te zbierają
instruktorzy poszczególnych zajęć.
7. Rodzice i opiekunowie wyrażają zgodę na wykorzystanie przez WDK wizerunku swojego
dziecka na rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób
utrwalonymi w ramach realizacji zajęć i innych wydarzeń organizowanych przez WDK
w szczególności w mediach elektronicznych w tym na stronach internetowych, prasie,
telewizji, broszurach, ulotkach, gazetkach itp.
8. Uczestnicy warsztatów wyrażają zgodę na wykorzystanie przez WDK swojego wizerunku
na rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób
utrwalonymi w ramach realizacji zajęć i innych wydarzeń organizowanych przez WDK
w szczególności w mediach elektronicznych w tym na stronach internetowych, prasie,
telewizji, broszurach, ulotkach, gazetkach itp.
9. Wykorzystanie wizerunku nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw.
10. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników warsztatów jest
WDK. Udostępnione dane będą przetwarzane w celu organizacji warsztatów. Podanie
danych osobowych ma charakter dobrowolny.
11. Wszystkie prośby i skargi rozpatruje dyrektor WDK.
12. Szczegółowych informacji o wszystkich zajęciach udziela sekretariat WDK,
tel. 43 843 86 40.
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II. Opłaty
1. Za uczestnictwo w zajęciach obowiązuje odpłatność. Z cennikiem opłat można zapoznać
się na stronie internetowej WDK, w sekretariacie WDK przy ul. Krakowskie Przedmieście
5 oraz na ul. Reformackiej 3 (Załącznik nr 1 do regulaminu).
2. Wszyscy uczestnicy zajęć zobowiązani są do uiszczenia opłaty do końca miesiąca
rozpoczynającego dany semestr lub w dniu pierwszych zajęć w danym miesiącu.
3. I semestr Warsztatów Artystyczno-Edukacyjnych Wieluńskiego Domu Kultury trwa od
1 października do końca lutego, a II semestr trwa od 1 marca do 30 czerwca.
4. Opłaty za zajęcia należy uiszczać w kasie WDK.
5. W przypadku nieuiszczenia w terminie opłaty za zajęcia, dyrektor WDK ma prawo
skreślić uczestnika z zajęć.
6. W wyniku rezygnacji z zajęć WDK nie jest zobowiązany do zwrotu uiszczonej przez
uczestnika opłaty.
7. Wszyscy pracownicy WDK mają prawo uczęszczać na wybrane przez siebie zajęcia
bezpłatnie.
8. Z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny oraz Wieluńskiej Karty Seniorom 65+ przysługuje
zniżka w wysokości 20%.
9. Osoby niepełnosprawne są zwolnione z opłat.
10. W szczególnych wypadkach, na wniosek instruktora, rodzica, opiekuna prawnego lub
uczestnika dyrektor WDK może zdecydować o zwolnieniu z opłat.
III. Warunki uczestnictwa
1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest:
a) poprawne wypełnienie Karty Uczestnika Warsztatów Artystyczno-Edukacyjnych
(Załącznik nr 2 do regulaminu – Karta Pełnoletniego Uczestnika Warsztatów ArtystycznoEdukacyjnych, Załącznik nr 3 do regulaminu - Karta Niepełnoletniego Uczestnika
Warsztatów Artystyczno-Edukacyjnych) oraz dostarczenie jej instruktorowi
prowadzącemu dane zajęcia;
b) uiszczenie opłaty;
c) dbałość o bezpieczeństwo własne oraz uczestników zajęć;
d) punktualne przychodzenie na zajęcia;
e) niespożywanie posiłków podczas zajęć;
f) nieużywanie telefonów komórkowych w trakcie zajęć.
IV. Z uwagi na specyficzny rodzaj działalności WDK, zajęcia mogą być odwołane,
przeniesione w inne miejsce lub ich termin może ulec zmianie. WDK zobowiązuje się do
jak najszybszego poinformowania uczestników zajęć o zaistniałych niedogodnościach.
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