
Regulamin uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez 

Łaski Dom Kultury w Łasku 

Regulamin określa prawa i obowiązki uczestników zajęć organizowanych przez Łaski Dom Kultury w 

Łasku, ul. Narutowicza 11 oraz filii – Filia Łaskiego Domu Kultury w Łasku – Kolumnie. 

I.Warunki uczestnictwa w zajęciach 

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Łaski Dom Kultury w Łasku jest: 

a) zapoznanie się z niniejszym regulaminem 

b) dokonanie zgłoszenia uczestnika zajęć przez rodzica/opiekuna u prowadzącego zajęcia lub 

instruktora merytorycznego na stosownym formularzu zgłoszeniowym, co jest jednoznaczne z 

akceptacją niniejszego regulaminu. 

c) uiszczenie opłaty regulaminowej (po uiszczeniu opłaty uczestnik otrzymuje dowód wpłaty 

upoważniający do wstępu na zajęcia) 

2. W imieniu małoletnich uczestników spraw organizacyjnych i płatności za zajęcia dokonują rodzice 

lub opiekunowie prawni. 

II. Płatność za zajęcia 

1. Wysokość opłat za uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez ŁDK w Łasku reguluje cennik 

wprowadzony przez Dyrektora ŁDK. 

2. Opłaty wnoszone są do 15. Każdego miesiąca za dany miesiąc. 

3. Opłaty można dokonywać  na numer konta 

44 9263 0000 0509 1449 2005 0103 

Bank Spółdzielczy 
Łaski Dom Kultury  
ul. Narutowicza 11 
98-100 Łask 
 

W tytule przelewu należy umieścić imię i nazwisko oraz miesiąc, za który wpłata jest wnoszona. 

W wyjątkowych przypadkach wpłaty przyjmowane są w punkcie kasowym w szatni ŁDK w 

poniedziałki, środy i piątki w godz. 18.00 – 20.00 

4. Miesięczna opłata za zajęcia jest stała i niezależna od ilości dni zajęciowych przypadających w 

danym miesiącu. 

5. Opłata za zajęcia naliczana jest bez względu na absencję uczestnika zajęć. 

6. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od uczestników zajęć – zajęcia nie odbędą się  

(ferie zimowe, przerwy świąteczne: wielkanocne, bożonarodzeniowe, nieobecność instruktora, 

odwołanie zajęć na skutek ustaleń wewnętrznych ŁDK) odpłatność za dany miesiąc podlega 

ustaleniom Dyrektora ŁDK. 

7. Obecność uczestników zajęć kontrolowana jest przez instruktorów prowadzących podczas każdego 

spotkania i odnotowywana w dzienniku zajęć. 



8. W przypadku zaległości w uiszczeniu opłat za dwa miesiące, uczestnik zostaje automatycznie 

zawieszony do czasu uregulowania zaległości. 

 

III. Kwestie organizacyjne 

1. Zajęcia odbywają się w wyznaczonym przez Dyrektora ŁDK miejscu i w ustalonych godzinach. 

2. Program zajęć, czas trwania  ustalony jest z Dyrektorem na podstawie grafiku przygotowanego 

przez instruktora prowadzącego zajęcia. 

3. Uczestnicy wybranych form zajęć podzieleni są przez instruktora prowadzącego na grupy 

odpowiednio liczebne, dostosowane do wieku uczestników i poziomu zaawansowania. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym poinformuje 

rodziców/opiekunów uczestników zajęć. 

5. Każdy uczestnik oraz jego rodzic/opiekun na pierwszych zajęciach organizacyjno – informacyjnych, 

zostaje poinformowany przez instruktora o organizacji zajęć oraz o prawach i obowiązkach uczestnika 

zajęć. 

6. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora prowadzącego. Rodzic/opiekun, jest 

zobowiązany do odebrania uczestnika z zajęć bezpośrednio po zajęciach. 

7. Uczestnik zajęć zobowiązuje się dostosować do wytycznych instruktora (np. dot. Stroju itp.) oraz 

do brania aktywnego udziału w zajęciach, a także zaplanowanych występach i wyjazdach. 

8. Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia,  w którym odbywają się zajęcia bez wiedzy 

i zgody instruktora. 

9. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni 

lub sali ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania – w przypadku osób nieletnich są to 

prawni opiekunowie tej osoby. 

10. Łaski Dom Kultury, nie zobowiązuje się do pilnowania i przechowywania rzeczy pozostawionych 

na korytarzu, w salach lub garderobie i nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, w tych 

pomieszczeniach. 

 

IV. Pozostałe postanowienia 

1.  Łaski Dom Kultury w Łasku, zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych 

osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z 

działalnością ŁDK, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 

Nr 133 z 1997 r. , poz. 883 z późn. zmianami) 

 

 


