Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/2018
Dyrektora Wieluńskiego Domu Kultury w Wieluniu
z dnia 17.09.2018 r.

Regulamin Warsztatów Artystyczno-Edukacyjnych
w Wieluńskim Domu Kultury
I.

Postanowienia ogólne

1.

Zajęcia adresowane są do określonych grup wiekowych i prowadzone dla dzieci,
młodzieży, osób dorosłych.

2.

Instruktor prowadzący zajęcia sprawuje opiekę nad uczestnikami w trakcie zajęć
określonych harmonogramem.

3.

Zarówno uczestnicy, jak i ich opiekunowie zobowiązują się do przestrzegania przepisów
BHP oraz przeciwpożarowych, obowiązujących w budynkach użyteczności publicznej.

4. Rodzic/prawny opiekun podejmuje decyzję w sprawie opuszczania dziecka zajęć po ich
zakończeniu. W sytuacji, gdy rodzic nie wyraża zgody na samowolne opuszczenie zajęć
przez dziecko, zobowiązany jest do odebrania uczestnika zajęć (dziecka) bezpośrednio po
zajęciach i ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczny powrót dziecka do domu. Rodzic
jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, które posiada i zbiera Instruktor
zajęć.
5. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników warsztatów jest

WDK. Udostępnione dane będą przetwarzane w celu organizacji warsztatów.
6. Wykaz dni wolnych od zajęć znajduje się na stronie www.wdkwielun.pl i stanowi załącznik

nr 4 do Regulaminu.
7.

Wszystkie prośby i skargi rozpatruje dyrektor WDK.

8.

Szczegółowych informacji
tel. 43 843 86 40.

9.

Dyrektor Wieluńskiego Domu Kultury zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
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II. Opłaty
1.
2.

I semestr Warsztatów Artystyczno-Edukacyjnych Wieluńskiego Domu Kultury trwa od
1 października do końca stycznia, a II semestr trwa od 1 lutego do 14 czerwca.
Za uczestnictwo w zajęciach obowiązuje odpłatność. Z cennikiem opłat można zapoznać
się na stronie internetowej WDK, w sekretariacie WDK przy ul. Krakowskie Przedmieście
5, na ul. Reformackiej 3 oraz na ul. Królewskiej 1 (Załącznik nr 1 do regulaminu).
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3.
4.

Wszyscy uczestnicy zajęć zobowiązani są do uiszczenia opłaty do końca miesiąca
rozpoczynającego dany semestr lub w dniu pierwszych zajęć w danym miesiącu.
Opłaty za zajęcia należy uiszczać w kasie WDK.

5.

Wszyscy pracownicy WDK mają prawo uczęszczać na wybrane przez siebie zajęcia
bezpłatnie.

6.

Z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny oraz Wieluńskiej Karty Seniorom 65+ przysługuje
zniżka w wysokości 50%.

7.

Osoby, które przedstawią w Sekretariacie WDK orzeczenie o niepełnosprawności zostaną
zwolnione z opłat. WDK jest uprawnione do weryfikacji orzeczenia także w czasie trwania
semestru.

8.

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 odbywają się w następujących

miejscach:
a. Wieluń, ul. Krakowskie Przedmieście 5
b. Wieluń, ul. Królewska 1
c. Wieluń, ul. Reformacka 3

WDK zobowiązuje się do jak najszybszego poinformowania uczestników zajęć
o dokładnym miejscu odbywania się poszczególnych zajęć przez SMS lub e-mail.
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