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Regulamin uczestnictwa w zajęciach 

w Domu Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek m.st Warszawy 

Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady uczestnictwa w zajęciach oferty stałej w Domu Kultury „Zacisze”.  

1. Informacja o prowadzonych zajęciach dostępna jest na stronie internetowej  www.zacisze.waw.pl, w materiałach informacyjnych (ulotkach, 
plakatach itd.) oraz udzielana telefonicznie i osobiście przez Informację DK „Zacisze” . 

2. Uczestnikami zajęć mogą być osoby wyrażające chęć uczestnictwa, spełniające kryteria wieku oraz akceptujące postanowienia niniejszego 
regulaminu. 

3. Przynależność do grupy uzgadnia się z instruktorem.  
4. Nabór do poszczególnych sekcji – w niektórych przypadkach po uzgodnieniu z instruktorem – odbywa się w kasie DK „Zacisze” poprzez 

wypełnienie deklaracji uczestnictwa (gotowy druk można pobrać w kasie DK lub na stronie internetowej) lub poprzez stronę internetową 
www.zacisze.waw.pl, skąd Uczestnik zostanie przekierowany na stronę „Strefa Zajęć” na której nastąpi proces rejestracji. Potwierdzenie 
rejestracji otrzymacie Państwo w założonym profilu w „Strefie Zajęć”. 

5. Wielkość (liczebność) grupy ustala instruktor. 
6. Odpowiedzialność za nieletniego uczestnika zajęć instruktor ponosi tylko w czasie trwania zajęć. 
7. W programie działalności sekcji jest udział w konkursach, festiwalach i przeglądach wybranych przez instruktora oraz prezentacjach w DK 

„Zacisze”. Rodzic zobowiązuje się do obecności uczestnika w ww. przedsięwzięciach i przygotowanie odpowiedniego stroju dla uczestnika 
(szczegóły określa instruktor). 

8. Kalendarz zajęć DK „Zacisze” rozpoczyna się we wrześniu 2017, a kończy w czerwcu 2018 z uwzględnieniem dni wolnych od pracy. Szczegółowe 
informacje, godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć zawarte są w opisie poszczególnych sekcji na stronie www.zacisze.waw.pl/sekcje. 
W trakcie sezonu przewiduje się następujące przerwy w realizacji programu: 

- 1 listopada 2017 r.(środa) Święto Zmarłych, 

- 11 listopada 2017 r.(sobota) Dzień Niepodległości, 

- 23 grudnia 2017 r.(sobota)  – 1 stycznia 2018 r.(poniedziałek)- Zimowa przerwa świąteczna , 

- 6 stycznia 2018 r.(sobota) Święto Trzech Króli 

- 15 stycznia 2018 r.(poniedziałek) – 28 stycznia 2018 r.(niedziela)- Ferie zimowe 

- 30 marca (piątek) – 2 kwietnia 2018 r.(poniedziałek) - Wielkanocna przerwa świąteczna, 

- 30 kwietnia (poniedziałek) – 4 maja 2018 r.(piątek) - Majówka, 

- 31 maja (czwartek) – 1 czerwca 2018 r.(piątek) – Boże Ciało 

- 21 czerwca (czwartek) Zakończenie zajęć. 

Opłaty 

9. Opłaty za zajęcia określa cennik ustalony przez Dyrektora DK „Zacisze” dostępny na stronie www.zacisze.waw.pl zakładka cennik. 

10. Wniesienie opłaty za uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 
11. Istnieją różne formy opłat – wpisowe,  opłata semestralna, opłata miesięczna za udział w zajęciach lub opłata za jednorazowy udział w zajęciach. 
12. Opłata miesięczna wzrasta przy większej ilości zajęć w danym miesiącu, przy mniejszej maleje.  
13. W przypadku opłat ryczałtowych kwota za zajęcia jest stała niezależnie od ilości zajęć w miesiącu. 
14. Opłaty za zajęcia dokonywane są przed pierwszymi zajęciami do 5 dnia każdego okresu rozliczeniowego poprzez serwis PayU, korzystając z 

szybkich przelewów. Istnieje możliwość opłat gotówką lub kartą płatniczą w kasie DK „Zacisze” w godzinach 8.30-20.30 oraz przelewem na 
konto: PEKAO S.A. VI o/W-wa 70 1240 1082 1111-0010 0373 7016. 

15. W tytule wpłaty obowiązkowo muszą być podane następujące informacje: 
 Imię i nazwisko uczestnika, miesiąc lub okres, za który wnoszona jest opłata oraz rodzaj zajęć – zgodny z oficjalną  nazwą obowiązującą w DK 

„Zacisze”. 

16. Instruktor ma prawo nie zgodzić się na udział w zajęciach uczestnika bez ważnego dowodu wpłaty. 

17. W przypadku absencji instruktora opłata przechodzi na miesiąc następny.  

18. Nieobecność uczestnika na zajęciach nie skutkuje obniżeniem opłaty.  

19. Zajęcia indywidualne - w przypadku  planowanej absencji uczestnika (zgłoszonej instruktorowi z wyprzedzeniem co najmniej 1 dnia) opłata 
wynosi 50% za każdą niewykorzystaną lekcję. W niektórych przypadkach istnieje również możliwość odrobienia zajęć w porozumien iu z 
instruktorem. 

20. Opłata za zajęcia próbne może być wliczona do opłaty w miesiącu rozpoczęcia zajęć jeśli uczestnik zdecyduje się kontynuować zajęcia. Uczestnik 
ma prawo skorzystania 1 raz z zajęć próbnych wybranej sekcji. Opłata za zajęcia próbne lub pojedyncze może być wniesiona tylko w formie 
gotówki w kasie DK „Zacisze”. 

21. Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania o ewentualnej rezygnacji z zajęć najpóźniej do 5 dnia danego okresu rozliczeniowego. 
22. Za szkody materialne spowodowane w DK „Zacisze” wynikające z niewłaściwego zachowania odpowiada uczestnik lub jego rodzic/opiekun. 
23. Dom Kultury „Zacisze” zastrzega sobie prawo do wykorzystywania nagrań video i zdjęć z wizerunkiem uczestników, zarejestrowanych podczas 

zajęć, imprez dla własnych potrzeb promocyjnych i reklamowych oraz umieszczenie na stronie internetowej www.zacisze.waw.pl, na stronie 
Facebook oraz YouTube, zgodnie z art. 81 ust. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity – D.U. z 2006 
r. Nr 90, poz. 631; ze zmianami). 

24. Reklamacje można zgłaszać na adres zapisy@zacisze.waw.pl. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni.  
 

Informacja zgodnie z art. 24 ust. 1 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 02, nr 101, poz. 926, ze zm.) informujemy iż: 

 administratorem danych osobowych Uczestnika zajęć/warsztatów jest Domu Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy z siedzibą przy ul. Blokowa 1, 03-641 w Warszawie, w ramach celów 
statutowych, zwanej dalej DK „Zacisze”, 

 dane osobowe Uczestnika zajęć/warsztatów przetwarzane będą w ramach realizacji celów statutowych DK „Zacisze” i nie będą udostępniane innym odbiorcom, 

 posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych Uczestnika zajęć/warsztatów i ich poprawiania,  

 podanie DK „Zacisze” danych osobowych Uczestnika zajęć/warsztatów jest dobrowolne, ale stanowi warunek uczestnictwa.   

http://www.zacisze.waw.pl/
http://www.zacisze.waw.pl/
http://www.zacisze.waw.pl-/
http://www.zacisze.waw.pl/
mailto:zapisy@zacisze.waw.pl
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PR.422.22.2017.KT 

Regulamin uczestnictwa w zajęciach języka angielskiego 2017/2018 

w Domu Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek m.st Warszawy 
 

25. Informacja o prowadzonych zajęciach dostępna jest na stronie internetowej  www.zacisze.waw.pl, w materiałach informacyjnych (ulotkach, 
plakatach itd.) oraz udzielana telefonicznie i osobiście przez sekretariat DK „Zacisze” . 

26. Uczestnikami zajęć mogą być osoby wyrażające chęć uczestnictwa, spełniające kryteria wieku oraz akceptujące postanowienia niniejszego 
regulaminu. 

27. Przynależność do grupy uzgadnia się z instruktorem.  
28. Nabór do  sekcji –  po uzgodnieniu z instruktorem – odbywa się w kasie DK „Zacisze” poprzez wypełnienie deklaracji uczestnictwa (gotowy 

druk można pobrać w kasie DK lub na stronie internetowej) lub poprzez stronę internetową www.zacisze.waw.pl, skąd Uczestnik zostanie 
przekierowany na stronę „Strefa Zajęć” na której nastąpi proces rejestracji. Potwierdzenie rejestracji otrzymacie Państwo w założonym 
profilu w „Strefie Zajęć”.  

29. Zebranie organizacyjne dla nowych uczestników zajęć - 11 września 2017 r. godz.17.00 (szkoła podstawowa), godz. 18.00 (gimnazjum i 
liceum) 

30. Wielkość (liczebność) grupy ustala instruktor. 
31. Odpowiedzialność za nieletniego uczestnika zajęć instruktor ponosi tylko w czasie trwania zajęć. 
32. Zajęcia rozpoczynają się od 18 września 2017 r.(poniedziałek) 

W trakcie sezonu przewiduje się następujące przerwy w realizacji programu: 

- 1 listopada 2017 r.(środa) Święto Zmarłych, 

- 11 listopada 2017 r.(sobota) Dzień Niepodległości, 

- 23 grudnia 2017 r.(sobota)  – 1 stycznia 2018 r.(poniedziałek)- Zimowa przerwa świąteczna , 

- 6 stycznia 2018 r.(sobota) Święto Trzech Króli 

- 15 stycznia 2018 r.(poniedziałek) – 28 stycznia 2018 r.(niedziela)- Ferie zimowe 

- 30 marca (piątek) – 2 kwietnia 2018 r.(poniedziałek) - Wielkanocna przerwa świąteczna, 

- 30 kwietnia (poniedziałek) – 4 maja 2018 r.(piątek) - Majówka, 

- 31 maja (czwartek) – 1 czerwca 2018 r.(piątek) – Boże Ciało 

Zakończenie rocznych zajęć - 20 czerwca 2018 (środa) 

Opłaty 

33. Kwota za zajęcia jest stała niezależnie od ilości zajęć w miesiącu (ryczałt). 

 udział w zajęciach w miesiącu czerwcu 2018 r. jest bezpłatny - dotyczy to tylko osób, które chodzą na zajęcia przez cały sezon 2017/2018 od IX 

do V i wniosły wszystkie opłaty. 

 dla osób dołączających do grup w trakcie roku szkolnego, odpłatność za czerwiec jest w wysokości miesięcznego abonamentu dla danej grupy. 

 opłaty za zajęcia, mają charakter abonamentu i nie podlegają zwrotom z jakiegokolwiek powodu, z wyjątkiem odwoływania zajęć z przyczyn 

leżących po stronie DK „Zacisze”. 

34. W tytule wpłaty obowiązkowo muszą być podane następujące informacje: 

 Imię i nazwisko uczestnika, miesiąc lub okres, za który wnoszona jest opłata oraz rodzaj zajęć – zgodny z oficjalną  nazwą obowiązującą w DK 

„Zacisze”. 

35. Opłaty za zajęcia dokonywane są przed pierwszymi zajęciami do 5 dnia każdego okresu rozliczeniowego poprzez serwis PayU, korzystając z 

szybkich przelewów. Istnieje możliwość opłat gotówką lub kartą płatniczą w kasie DK „Zacisze” w godzinach 8.30-20.30 oraz przelewem na 

konto: PEKAO S.A. VI o/W-wa 70 1240 1082 1111-0010 0373 7016.   

36. Instruktor ma prawo nie zgodzić się na udział w zajęciach uczestnika bez ważnego dowodu wpłaty. 

37. Nieobecność uczestnika na zajęciach nie skutkuje obniżeniem opłaty.  

38. Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania o ewentualnej rezygnacji z zajęć najpóźniej do 5 dnia danego okresu rozliczeniowego.  

39. Za szkody materialne spowodowane w DK „Zacisze” wynikające z niewłaściwego zachowania odpowiada uczestnik lub jego rodzic/opiekun. 

40. Dom Kultury „Zacisze” zastrzega sobie prawo do wykorzystywania nagrań video i zdjęć z wizerunkiem uczestników, zarejestrowanych podczas 

zajęć, imprez dla własnych potrzeb promocyjnych i reklamowych oraz umieszczenie na stronie internetowej www.zacisze.waw.pl, na stronie 

Facebook oraz YouTube, zgodnie z art. 81 ust. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity – D.U. z 2006 

r. Nr 90, poz. 631; ze zmianami). 

41. Reklamacje można zgłaszać na adres zapisy@zacisze.waw.pl. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni.  
 

 

Informacja zgodnie z art. 24 ust. 1 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 02, nr 101, poz. 926, ze zm.) informujemy iż: 

 administratorem danych osobowych Uczestnika zajęć/warsztatów jest Domu Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy z siedzibą przy ul. 
Blokowa 1, 03-641 w Warszawie, w ramach celów statutowych, zwanej dalej DK „Zacisze”, 

 dane osobowe Uczestnika zajęć/warsztatów przetwarzane będą w ramach realizacji celów statutowych DK „Zacisze” i nie będą udostępniane innym 
odbiorcom, 

 posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych Uczestnika zajęć/warsztatów i ich poprawiania,  

 podanie DK „Zacisze” danych osobowych Uczestnika zajęć/warsztatów jest dobrowolne, ale stanowi warunek uczestnictwa. 
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