
 
REGULAMIN UDZIAŁU W ZAJĘCIACH STAŁYCH W PRACOWNIACH 

Domu Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy 
w sezonie wrzesień 2017 r. – czerwiec 2018 r. 

 
 
 
I. WARUNKI OGÓLNE: 
1. Zajęcia Stałe w Pracowniach Domu Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy (DK „Praga”) prowadzone są w okresie od 

września do czerwca kolejnego roku, z poszanowaniem oficjalnego kalendarza roku szkolnego. Zasadą jest więc, że zajęcia stałe w DK 
„Praga” odbywają się w dniach, w których dzieci i młodzież uczęszczają do szkoły. W okresie ferii, wakacji i innych dni wolnych dla 
uczniów,  nie ma również Zajęć Stałych w naszych Pracowniach. Zwykle realizujemy wtedy inne projekty artystyczne, również dostępne 
dla naszych uczestników zajęć stałych.  
W sezonie wrzesień 2017 r. –  czerwiec 2018 r. zajęcia trwają do 22 czerwca (piątek) 2018 r. ; 

2. W trakcie sezonu 2017/2018 przewiduje się następujące przerwy w realizacji programu zajęć stałych: 
W dniu 1 listopada (środa) 2017 r. 
W dniu 11 listopada (sobota) 2017 r. 
Zimowa przerwa świąteczna: od 20 grudnia (środa) 2017 r. do 2 stycznia (wtorek) 2018 r. 
W dniu 6 stycznia (sobota) 2018 r. Święto Trzech Króli 
Ferie zimowe: od 15 stycznia (poniedziałek) do 26 stycznia (niedziela) 2018 r. 
Wiosenna przerwa świąteczna: od 29 marca (czwartek) do 3 kwietnia (wtorek) 2018 r. 
Od 30 kwietnia (poniedziałek) do 4 maja (piątek) 2018 r. Święto Pracy, Święto Konstytucji 3 Maja 
W dniu 31 maja (czwartek) 2018 r. Boże Ciało 

3. Informacja o zajęciach stałych prowadzonych w pracowniach DK „Praga” dostępna jest na stronie internetowej www.dkpraga.pl,  
w materiałach informacyjnych (np. ulotki, afisze, informatory) oraz telefonicznie pod numerem: (22) 618 41 51 w godzinach 9.00-17.00 
w dni robocze od poniedziałku do piątku. 

4. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zapisane na zajęcia, po złożeniu wypełnienie Karty Zgłoszenia, akceptacji postanowień 
niniejszego Regulaminu oraz po zatwierdzeniu dokonania zapisu na zajęcia przez pracownika DK „Praga”. 

5. Rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z zajęć. DK „Praga” nie ponosi 
odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci pozostawionych bez opieki po zakończeniu planowanych zajęć. 

6. Odpowiedzialność za nieletniego uczestnika zajęć instruktor ponosi tylko w czasie trwania zajęć. 
7. Dokumentem stwierdzającym obecność uczestnika na zajęciach jest dziennik zajęć prowadzony przez instruktora. 
8. Zajęcia stałe odbywają się w siedzibie DK „Praga” w Warszawie przy ul. Dąbrowszczaków 2. 
9. Instruktorzy mają prawo do:  

a) niewpuszczenia na zajęcia uczestnika zalegającego z opłatą za dany miesiąc – w takim przypadku DK „Praga” nie ponosi 
odpowiedzialności za niedopuszczonego do zajęć uczestnika,  
b) skreślenia z listy uczestnika zalegającego z opłatami, 
c) skreślenia z listy uczestników zajęć osób, których zachowanie odbiega od ogólnie przyjętych norm. 
 

II. ZASADY DOKONANIA ZAPISU NA ZAJĘCIA: 
1. Zapisy na zajęcia indywidualne oraz grupowe są prowadzone: 

a) poprzez system Biletyna (wejście do systemu poprzez stronę www.dkpraga.pl), 
b) osobiście u pracownika DK „Praga” 
do wyczerpania limitu przyjęć. 

2. Nie przyjmujemy zapisów na zajęcia w formie telefonicznej, czy mailowej. 
3. W przypadku wyczerpania limitu przyjęć, uczestnik może zostać umieszczony na liście rezerwowej. Z listy rezerwowej uczestnik może 

zostać przyjęty do grupy zajęciowej w ciągu całego  sezonu (tj. roku szkolnego). 
4. O kolejności przyjęć decyduje miejsce zajmowane na liście rezerwowej. 
5. Instruktorzy nie prowadzą zapisów. 

 
III. ODWOŁYWANIE I ODPRACOWYWANIE ZAJĘĆ: 
1. Zajęcia mogą zostać odwołane w przypadku:  

a) choroby/usprawiedliwionej nieobecności instruktora, 
b) gdy na terenie DK „Praga” odbywa się impreza artystyczna lub uroczystość uniemożliwiająca przeprowadzenie zajęć, 
c) zaistnienia przypadków tzw. siły wyższej. W tym ostatnim przypadku nie ma możliwości zwrotu pieniędzy. 

2. O odwołaniu zajęć uczestnicy są informowani telefonicznie, mailowo, SMS-em lub osobiście przez instruktora. 
3. DK „Praga” zastrzega sobie prawo do zorganizowania zastępstwa, w przypadku nieobecności instruktora prowadzącego zajęcia. 
4. Odrabianie odwołanych zajęć odbywa się w terminach ustalonych przez DK „Praga” w porozumieniu z instruktorem. 
5. W sytuacji braku możliwości odrobienia odwołanych zajęć (dot. przypadku pkt. 1 ppkt. a i b), dokonuje się przesunięcia wniesionej 

opłaty w wysokości proporcjonalnej za jedno zajęcie, na poczet zajęć kontynuowanych w następnym miesiącu. 
6. Zmniejszenie ilości uczestników zajęć poniżej niezbędnego minimum (ustalonego indywidualnie w każdej grupie) może skutkować 

likwidacją grupy zajęciowej. 
 
IV. ZASADY KORZYSTANIA Z PRACOWNI I SAL ZAJĘCIOWYCH: 
1. Korzystanie z wyposażenia sal i pracowni odbywa się zgodnie z ich przeznaczeniem. 
2. Z sal wolno korzystać wyłącznie podczas obecności instruktora lub upoważnionego pracownika DK „Praga”. 
3. Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu DK „Praga”. W przypadku osób nieletnich 

odpowiedzialność ponoszą rodzice/prawni opiekunowie tej osoby.  
 
V. OPŁATY, WARUNKI PRZYJĘĆ I UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH: 
1. Podstawowym warunkiem przyjęcia uczestnika na zajęcia jest akceptacja niniejszego Regulaminu i dokonanie opłaty. Wniesienie opłaty 

za uczestnictwo w zajęciach jest również jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

http://www.dkpraga.pl/
http://www.dkpraga.pl/


2. Uczestnik lub rodzic wykupując dziecku uczestnictwo w zajęciach ma zarezerwowane dla niego miejsce w grupie, zapewnioną opiekę 
instruktora podczas zajęć oraz zapewnione pomieszczenia i podstawowe materiały do zajęć. 

3. Zajęcia w DK „Praga” są płatne wg stawek ustalonych w Cenniku Zajęć Cennik Zajęć znajduje się na stronie internetowej 
www.dkpraga.pl oraz w materiałach informacyjnych (np. ulotki, afisze, informatory). 

4. Opłaty za zajęcia uiszczone powinny być do 5-go dnia każdego miesiąca gotówką w kasie DK „Praga” lub bezpośrednio na konto DK 
„Praga”: 61 1240 1082 1111 0010 0327 6137 (zachowując terminy wnoszenia opłat) podając w treści: imię i nazwisko uczestnika zajęć, 
rodzaj zajęć, okres którego dotyczy wpłata. 

5. Istnieją 3 warianty opłat: 
a) miesięczna, 
b) semestralna (I semestr: październik-luty, II semestr: marzec-czerwiec) lub roczna w przypadku zajęć w ramach Klubu Malucha, 
c) roczna opłata członkowska dot. zespołów, grup tanecznych DK „Praga”. 

6. Opłaty za zajęcia mogą być wnoszone jedynie przez osoby powyżej 13 roku życia (KC z dnia 23.04.1964 Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, 
art. 15). 

7. Nieobecności na zajęciach należy zgłaszać u instruktora prowadzącego oraz pisemnie w DK „Praga” w pokoju 23 lub mailowo na adres: 
zapisy@dkpraga.pl . 

8. OPŁATY ZA ZAJĘCIA PRZYJMOWANE SĄ Z GÓRY W FORMIE RYCZAŁTU, W ZWIĄZKU Z TYM WYKLUCZA SIĘ JAKIEKOLWIEK ZWROTY 
WNIESIONYCH OPŁAT ZA ZAJĘCIA Z PRZYCZYN REZYGNACJI LUB INNYCH NIEOBECNOŚCI UCZESTNIKÓW – dotyczy to również 
nieobecności usprawiedliwionych. 
a) w przypadku długotrwałej (powyżej 1 miesiąca) choroby zgłoszonej na piśmie w pokoju 23, dokonuje się przesunięcia wniesionej 

opłaty w poczet kontynuowania uczestnictwa w zajęciach 
9. W przypadku, gdy zajęcia rozpoczynają się w połowie miesiąca lub gdy nowy uczestnik rozpoczyna swój udział w zajęciach w połowie 

miesiąca, oplata za ten miesiąc wynosi 50% ryczałtowej stawki miesięcznej (termin „połowa miesiąca” oznacza 16 dzień danego 
miesiąca). 

10. Istnieje możliwość uczestniczenia w jednorazowych zajęciach po ówczesnym dokonaniu opłaty według Cennika Zajęć. 
11. Opłata za zajęcia jednorazowe jest wliczana do opłaty w miesiącu rozpoczęcia zajęć jeżeli uczestnik zdecyduje się kontynuować zajęcia. 

Rezygnację z zajęć należy zgłosić w pokoju 23 w terminie 3 dni. 
12. Opłata za zajęcia jednorazowe może być wniesiona tylko w formie gotówki w kasie DK „Praga”. 
13. Nowy uczestnik ma prawo skorzystania 1 raz z nieodpłatnych zajęć próbnych wybranej sekcji. 
14. W miesiącach, w których przypada zimowa przerwa szkolna, DK „Praga” pobiera połowę stałej opłaty według Cennika Zajęć. 
15. W przypadku BEZPŁATNYCH ZAJĘĆ DLA SENIORÓW (60+) istnieje możliwość zapisania się i uczestniczenia tylko w jednym rodzaju zajęć. 
16. Warunkiem zapisania dziecka na zajęcia w ramach KLUBU MALUCHA jest wniesienie opłaty wpisowej w wysokości najpóźniej do dnia 

rozpoczęcia pierwszych zajęć. 
a) brak dokonania opłaty wpisowej powoduje automatyczne wygaśnięcie rezerwacji miejsca dla dziecka na zajęciach, 
b) opłata wpisowa za uczestniczenie w zajęciach Klubu Malucha jest stała, a jej wysokość nie jest zależna od momentu zapisania 

dziecka na zajęcia, ilości zajęć w danym okresie oraz od obecności dziecka na zajęciach. Nieobecność dziecka na zajęciach nie jest 
tym samym podstawą do pomniejszenia wysokości opłaty wpisowej. 

17. Opłaty wpisowe oraz członkowskie nie podlegają zwrotom. 
18. Uczestnikowi przysługuje prawo do rezygnacji z zajęć. W przypadku rezygnacji z zajęć, uczestnik jest zobowiązany do złożenia pisemnego 

oświadczenia w tej sprawie bezpośrednio w DK „Praga” w pokoju 23 lub mailowo na adres zapisy@dkpraga.pl najpóźniej ostatniego dnia 
roboczego w miesiącu poprzedzającym opłacony miesiąc zajęć.  

19. Rezygnacja z zajęć po terminie, o którym mowa w pkt. 15, niezależnie od przyczyn nie uprawnia uczestnika do żądania zwrotu 
wniesionych opłat. Rezygnacja z części zajęć nie zwalnia z obowiązku wniesienia pełnej opłaty za dany miesiąc zajęć ani nie uprawnia do 
ubiegania się o zwrot części kosztów.  

 
VI. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA: 
1. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje bezwzględne stosowanie się do przepisów PPOŻ i BHP. 
2. Decyzje w sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie podejmuje Dyrektor DK „Praga”. 
3. DK „Praga” zastrzega sobie prawo do wykorzystywania nagrań video i zdjęć z wizerunkiem uczestników zarejestrowanych podczas zajęć, 

przeglądów i innych imprez dla potrzeb promocyjnych i reklamowych, umieszczenie na stronie internetowej www.dkpraga.pl, na stronie 
Facebook oraz You Tube, 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). 

4. Informacje o DK „Praga” znajdziecie Państwo na stronie: www.dkpraga.pl. 
 
VII. REKLAMACJE: 
Reklamacje mogą Państwo zgłaszać na adres sekretariat@dkpraga.pl, bądź pod numerem telefonu: 22 618 41 51. Reklamacje zostaną 
rozpatrzone w terminie 14 dni. 
 
VIII. ZGODY: 
Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w materiałach promocyjnych DK „Praga” – programy, foldery, 
plakaty, wydawnictwa, publikacje w Internecie i inne. 
Akceptuję warunki przedstawione w powyższym regulaminie i zgadzam się na ich stosowanie w odniesieniu do swojego uczestnictwa / 
uczestnictwa mojego dziecka w zajęciach organizowanych przez DK „Praga”. 
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych DK „Praga” (m.in.: 
przekazywania informacji o braku wpłat za zajęcia, informacji o zajęciach, warsztatach, wydarzeniach) zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z 1997 r.). 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
Data oraz czytelny podpis uczestnika / rodzica / opiekuna prawnego 
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