
Regulamin kursów i zajęć w Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach  

obowiązujący od 1 września 2017r. 

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH 

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zapisanie się poprzez stronę internetową 

www.dkchwalowice.pl na wybrane zajęcia, skąd Uczestnik zostanie przekierowany na stronę „Strefa 

Zajęć”, na której nastąpi proces rejestracji. Potwierdzenie rejestracji otrzymają Państwo w założonym 

profilu na „Strefie Zajęć”. 

W przypadku braku dostępu do Internetu warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na zajęcia  

w sekretariacie Domu Kultury poprzez czytelne wypełnienie karty zgłoszenia i zapoznanie się  

z oświadczeniem. 

2. O przyjęciu Uczestnika na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń, wyjątek stanowią zajęcia wokalne, nauka 

gry na pianinie i gitarze, gdzie oprócz zapisania się w „Strefie Zajęć”/ złożenia karty zgłoszenia,  

o przyjęciu decyduje instruktor na podstawie przesłuchania. 

3. Zajęcia organizowane są w roku szkolnym od września do czerwca, cyklicznie – średnio raz  

w tygodniu. 

4. Dokumentem stwierdzającym obecność Uczestnika jest dziennik zajęć prowadzony przez instruktora. 

5. Uczestnik zajęć może w dowolnym czasie zrezygnować z udziału w zajęciach pod warunkiem 

złożenia w biurze pisemnej rezygnacji z dwutygodniowym wyprzedzeniem. 

 

 

PŁATNOŚĆ ZA ZAJĘCIA 

1. Wniesienie opłaty za uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

2. Wpłaty za zajęcia przyjmowane są gotówkowo w kasie lub przelewem bankowym na rachunek  

PKO BP 27 1020 2472 0000 6302 0499 0802  

3. Opłaty wnoszone są w stawkach miesięcznych wyszczególnionych w cenniku, z góry w terminie  

do 15-tego dnia każdego miesiąca w okresie rozliczeniowym. 

4. W przypadku nieobecności Uczestnika na zajęciach opłaty nie będą zwracane. 

5. Podstawę do rozliczenia płatności jest ewidencja obecności Uczestnika w dzienniku zajęć.  

6. Uczestnicy którzy mają zaległości finansowe wobec DK nie będą dopuszczeni do uczestnictwa  

w zajęciach do czasu uregulowania zobowiązań. 

7. Na uzasadniony pisemny wniosek Uczestnika zajęć Dyrektor może obniżyć lub zwolnić go z opłaty  

za zajęcia np. w przypadku wyjazdu na zieloną szkołę, długotrwałej choroby. 

8. Ceny zajęć w szczególnych przypadkach mogą ulec zmianie np. w związku ze zmniejszeniem liczebności 

grupy, wtedy podlegają indywidualnym ustaleniom z uczestnikami. 

9. Ustala się zniżkę 50% opłaty cennikowej na drugiego i kolejnego członka rodziny uczestniczącego  

w tych samych zajęciach. 

10. Obowiązują zniżki dla pracowników i instruktorów domu kultury uczestniczących w zajęciach. 

11. W przypadku podstawy do kilku zniżek udziela się jednej – najkorzystniejszej. 

12. Nie obowiązują zniżki z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny oraz Karty Seniora. 

http://www.dkchwalowice.pl/


 

NIEOBECNOŚCI NA ZAJĘCIACH 

1. W przypadku nieobecności na zajęciach, Uczestnik/opiekun jest zobowiązany we własnym zakresie 

zasięgnąć informacji o możliwych zmianach w terminach zajęć. 

2. W przypadku dwóch  nieusprawiedliwionych u instruktora nieobecności, uczestnicy będą skreślani  

z dziennika zajęć. 

3. W przypadku nieobecności instruktora, DK wyznaczy dodatkowy termin do odrobienia zapłaconych 

zajęć. 

4. W przypadku spadku liczby uczestników na zajęciach poniżej planowanego minimum zajęcia mogą 

zostać odwołane. 

 

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

1. Wszystkich Uczestników zajęć obowiązuje bezwzględne stosowanie się do przepisów PPOŻ i BHP 

obowiązujących w DK. 

2. Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu DK w Rybniku-

Chwałowicach. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie 

Uczestnika. 

3. W przypadku nowych zajęć Dyrektor ustala zasady i ceny indywidualne w trakcie roku. 

 

 

 

 

 

 

 


