
Regulamin zajęć stałych „Akademii Szerokich Horyzontów 2017/2018” 
organizowanych przez Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka 

1. Organizatorem zajęć stałych „Akademia Szerokich Horyzontów 2017/2018” 
organizowanych w terminie od 1 października 2017 roku do 31 maja 2018 roku 
jest Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka (zwany dalej „KDK”), 
ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice, tel. 48 611 07 50, e-mail: 
dom.kultury@dkkozienice.pl, strona internetowa: www.dkkozienice.pl. 

2. Zajęcia stałe oferowane przez KDK są dla wszystkich uczestników nieodpłatne. 
3. Z zajęć stałych mogą korzystać dzieci i młodzież pomiędzy 5 a 19 rokiem życia 

oraz dorośli. Pierwszeństwo zapisu na zajęcia mają mieszkańcy Gminy Kozienice. 
4. Zapisy na zajęcia odbywają się w dniach 16-23 września 2017 r. w godz. 9.00-

21.00 osobiście w punkcie informacji Centrum Kulturalno-Artystycznego 
w Kozienicach lub poprzez stronę internetową „Strefa zajęć” 
https://www.strefazajec.pl/company/DK-Kozienice-id793.html (UWAGA: zapisy 
internetowe trwają od 16 września od godz. 9.00, a kończą się 23 września 
o godz. 21.00). 

5. O przyjęciu na zajęcia decyduje instruktor prowadzący. Osoby zakwalifikowane 
do uczestnictwa w zajęciach zostaną powiadomione o spotkaniu organizacyjnym 
mailem lub poprzez SMS. 

6. Zapisu na zajęcia w przypadku niepełnoletnich uczestników dokonuje rodzic 
lub opiekun prawny, natomiast młodzież w wieku 18-19 lat może dokonać zapisu 
osobiście lub poprzez rodzica lub opiekuna prawnego. 

7. W trakcie trwania poszczególnych zajęć tematycznych uczestnicy przebywają 
pod opieką wykwalifikowanych instruktorów. 

8. Za bezpieczną drogę do KDK i z powrotem niepełnoletniego uczestnika zajęć stałych
odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie prawni. Dodatkowo rodzice lub 
opiekunowie prawni mają obowiązek: odebrać dziecko niezwłocznie po zakończeniu
zajęć. 

9. W przypadku wyczerpania limitu wolnych miejsc prowadzona jest lista rezerwowa, 
z której uczestnik ma szansę zakwalifikować się na zajęcia, jeśli zwolni się miejsce 
na liście właściwej. 

10.KDK zastrzega sobie prawo zmian terminu i godziny zajęć, o czym poinformuje 
(telefonicznie, mailowo lub SMS) osoby uczęszczające na zajęcia. 

11.W uzasadnionych przypadkach KDK zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć 
lub zorganizowania zastępstwa za instruktora. 

12.Dokumentem stwierdzającym o obecności na zajęciach jest prowadzona 
przez instruktora lista obecności. 

13.Uczestnicy zajęć stałych mają prawo do:
• właściwie zorganizowanego procesu edukacji kulturalnej, 
• opieki wychowawczej i warunków zapewniających bezpieczeństwo pobytu 

w KDK, 
• rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 
• pomocy w przypadku trudności w rozwoju swoich zainteresowań, 
• korzystania z pomieszczeń KDK, sprzętu, instrumentów, materiałów podczas 

zajęć, 
• wnoszenia nowych pomysłów w zakresie zajęć organizowanych przez KDK.

14.Uczestnicy zajęć stałych mają obowiązek:
• stawiać się punktualnie na zajęciach, 
• systematycznie uczestniczyć w zajęciach, 
• w przypadku rezygnacji z zajęć niezwłocznie poinformować o tym KDK, 
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• bezwzględnie podporządkować się poleceniom instruktora, 
• szanować mienie, pomoce dydaktyczne, 
• kulturalnie zachowywać się podczas trwania zajęć.

15.Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice 
lub opiekunowie prawni. 

16.KDK nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione przez uczestników podczas 
zajęć oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych 
uczestników. Zachęcamy do tego, aby nie przynosić na zajęcia cennych 
urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki, itp., 
niekoniecznych do udziału w zajęciach. 

17.KDK zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych 
osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych 
związanych z działalnością KDK, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tj. Dz.U. z 2017 poz. 880). Uczestnicy zajęć 
organizowanych przez KDK, decydując się na uczestnictwo w zajęciach, wyrażają 
tym samym zgodę na wykorzystywanie ich danych osobowych, zdjęć i nagrań 
filmowych z ich udziałem w celach jw., zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych 
Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 922). Uczestnicy 
zajęć mają prawo do wglądu, poprawiania oraz usuwania swoich danych osobowych.
Administratorem danych osobowych uczestnika zajęć jest KDK. 

18.Zapisanie się na zajęcia stałe jest jednoczesną akceptacją niniejszego regulaminu.


