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REGULAMIN ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH I ARTYSTYCZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ  

KOSAKOWSKIE CENTRUM KULTURY  

  

Warunki uczestnictwa w zajęciach 

1. KCK prowadzi działalność edukacyjną i  artystyczną w ramach zadań i celów statutowych. 

2. Zajęcia artystyczne, kulturalne, edukacyjne  to spotkania o charakterze animacyjnym prowadzone 

w okresie od 1 marca 2022 do 24 czerwca 2022 r. nie tworzące zamkniętego cyklu spotkań, z wyłączeniem 

dni wolnych od zajęć szkolnych, tj. dni ustawowo wolne. 

3. Uczestnikami zajęć organizowanych przez KCK mogą być jedynie osoby, które przestrzegają niniejszego 

Regulaminu oraz wypełniły kartę uczestnictwa. 

4. KCK nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestników zajęć pozostawione na terenie placówki. 

5. Zabrania się przebywania w salach zajęciowych bez wiedzy i zgody instruktora. Przebywając na sali należy 

bezwzględnie podporządkować się poleceniom instruktora. 

6. Za szkody powstałe w wyniku niezastosowania się do poleceń instruktora, odpowiedzialność ponosi 

uczestnik. 

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

i zgody instruktora. 

8. Ze względów higieny i bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na sale zajęciowe jedzenia i napojów. 

9. Rodzic lub opiekun prawny jest odpowiedzialny za przyprowadzenie dziecka na zajęcia i odbiór  

z zajęć. KCK nie zapewnia opieki przed zajęciami i po ich zakończeniu (dotyczy: niepełnoletnich 

uczestników zajęć). 

10. KCK nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci pozostawionych bez opieki po zakończeniu 

zajęć. 

11. Za szkody powstałe z winy uczestnika zajęć odpowiedzialność ponosi sam uczestnik lub jego prawny 

opiekun. 

12. Każdy rodzic / opiekun prawny/ lub pełnoletni uczestnik zajęć ponosi odpowiedzialność za powierzony 

sprzęt. Wszelkiego rodzaju uszkodzenia należy usunąć we własnym zakresie. W razie rezygnacji 

z uczestnictwa w zajęciach KCK, uczestnik jest zobowiązany do natychmiastowego zwrócenia 

wypożyczonego sprzętu. W razie zagubienia lub zniszczenia, zastosowana będzie odpowiedzialność 

finansowa w wysokości adekwatnej do kosztu usunięcia szkody lub wartości wypożyczonego sprzętu. 

13. Wypożyczony sprzęt należy oddać instruktorowi do 30 czerwca 2022 r. Istnieje możliwość wypożyczenia 

sprzętu KCK na czas przerwy na warunkach ustalanych indywidualnie. 
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Płatność oraz odwoływanie zajęć 

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

2. Pierwszeństwo w zapisach mają uczestnicy kontynuujący zajęcia. 

3. Przypisanie uczestnika do poszczególnych instruktorów stoi po stronie organizatora. 

4. Opłatę należy wnieść do 5- tego dnia każdego miesiąca. Brak opłaty skutkuje skreśleniem z listy 

uczestników. 

5. Opłaty podane w Regulaminie ( tabela str.4 ) dotyczą jednego spotkania sekcji art. Opłaty nalicza się 

zgodnie z ilością spotkań danej sekcji. 

6. Opłaty należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto:  33 1020 1811 0000 0902 0359 4066  

(w tytule przelewu musi być podane: imię i nazwisko uczestnika, nazwa sekcji ). W przypadku innego 

tytułu przelewu może wystąpić problem z weryfikacją opłat tym samym uczestnik może zostać 

zawieszony w zajęciach do czasu wyjaśnienia. 

7. Nowy uczestnik ma prawo skorzystać bezpłatnie, jednorazowo z wybranych zajęć sekcji art.  

8. Opłaty w zajęciach naliczane są z dniem regularnego uczestnictwa. 

9. W przypadku rezygnacji uczestnik lub opiekun prawny uczestnika  zobowiązany jest złożyć taką wolę na 

piśmie i dostarczyć osobiście do biura KCK lub przesłać drogą mailową na adres 

kontakt@kulturakosakowo.pl.  

Uczestnikowi zwracana zostaje opłata proporcjonalnie do niewykorzystanych przez niego godzin zajęć. 

10. W KCK prowadzone mogą być również zajęcia, które realizowane są przez inne podmioty na podstawie 

podnajmu sali w celu prowadzenia zajęć. W takiej sytuacji KCK nie ponosi odpowiedzialności za wysokość 

opłat i nie pobiera tychże opłat od uczestników zajęć, każdorazowo opłatę tę ustala i pobiera podmiot 

prowadzący zajęcia. 

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

liczebne, dostosowane do wieku uczestników i poziomu zaawansowania. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym instruktor poinformuje uczestników. 

13. W szczególnych przypadkach zajęcia mogą zostać odwołane lub przesunięte na inny termin. 

14. Odwołanie, przeniesienie lub odpracowanie zajęć może nastąpić po wcześniejszym powiadomieniu 

uczestników. O odwołaniu zajęć uczestnicy są informowani: telefonicznie, mailowo lub SMS-em jak 

i bezpośrednio przez prowadzącego zajęcia. 

15. Rezygnacja uczestników zajęć lub nie zebranie zgłoszeń poniżej niezbędnego minimum (ustalonego 

indywidualnie w każdej grupie) może skutkować likwidacją grupy zajęciowej. 

16. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w pkt. 16 KCK poinformuje uczestników i dokona 

proporcjonalnego zwrotu opłat. 
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17. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, u których brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań 

zdrowotnych do uczestnictwa w tego rodzaju zajęciach. Przystępujący do  zajęć tym samym oświadcza 

brak przeciwwskazań i potwierdza stan zdrowia, który umożliwia mu udział w zajęciach. 

18. Dokumentem stwierdzającym uczestnictwo na zajęciach jest dziennik zajęć prowadzony przez 

instruktora. Prowadzący ma prawo do:  

a. niewpuszczenia na zajęcia uczestnika zalegającego z opłatami; 

b. skreślenia z listy uczestnika zalegającego z opłatami; 

c. skreślenie z listy uczestników zajęć osób, których zachowanie odbiega od ogólnie przyjętych 

norm społecznych. 

19. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów 

przeciwpożarowych, porządkowych, BHP jak i procedury bezpieczeństwa na obiektach KCK w okresie 

pandemii Covid- 19. 

20. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, uczestnicy zajęć zobowiązani są do stosowania się do poleceń 

pracowników KCK. 

21. KCK rejestruje wybrane zajęcia i występy technikami cyfrowymi fotograficznymi i video tym samym 

zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych 

w celach informacyjnych i promocyjnych związanych ze swoją działalnością statutową. Uczestnicy zajęć 

organizowanych przez KCK, 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 w tym umieszczania ich wizerunku w relacjach medialnych, na 

stronach internetowej oraz portalach społecznościowych. 

22. Nieprzestrzeganie regulaminu może skutkować skreśleniem z listy uczestników. 

23. Regulamin i cennik może ulec  zmianie. 

24. W kwestiach spornych i nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, decyzja o ich rozstrzygnięciu należy 

do Dyrektora KCK. 
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Cennik zajęć na dzień 01 stycznia 2022 r. 

Nazwa zajęć / warsztatów 

Opłata regulaminowa 

Jednostka lekcyjna/ płatne z góry za 1 

mies. 

Zajęcia teatralne w ramach Teatru Młodzieżowego Gminy 

Kosakowo (wg. harmonogramu) spotkania 2x w tyg.) 

Zajęcia bezpłatne 

Zajęcia gry na instrumentach dętych Orkiestra Gminy 

Kosakowo (wg. harmonogramu) spotkania 1x w tyg.) 
Zajęcia bezpłatne 

Nauka śpiewu (zajęcia  indywidualne 1x w tyg. po 45 min.) 

Wiek: 7+ 
50 zł 

Nauka śpiewu (zajęcia grupowe 1x w tyg. po 45 min.) 

Wiek: 7+ 
30 zł 

Nauka śpiewu grupa młodsza „Wesołe nutki” (1x w tyg. po 30 

min.) 

Wiek: 4+ 

15 zł 

Nauka gry na instrumentach: gitara klasyczna, elektryczna, 

basowa, ukulele (zajęcia indywidulne 1x w tyg. po 45 min.) 

Wiek:6+ 

45 zł 

Nauka gry na instrumentach; gitara klasyczna, elektryczna, 

basowa, ukulele (zajęcia grupowe 1 x w tyg. po 45 min.) 

Wiek:6+ 

30 zł 

Nauka gry na instrumentach: pianino, keyboard (zajęcia 

indywidualne 1x w tyg. po 45  min.) 

Wiek:6+ 

45 zł 

 

 

 

 

 

mailto:kontakt@kulturakosakowo.pl
http://www.kulturakosakowo.pl/
http://www.facebook.com/kulturakosakowo/


 

Kosakowskie Centrum Kultury 
Pierwoszyno, ul. Kaszubska 11, 81-198 Kosakowo, woj. pomorskie, tel. 784 403 228 

kontakt@kulturakosakowo.pl  www.kulturakosakowo.pl  www.facebook.com/kulturakosakowo/ 
www.kulturakosakowo.naszbip.pl 

NIP: 587-170-94-83, REGON: 366462553 
Strona 5 z 6 

 

Modelarstwo: statki, samoloty (zajęcia grupowe  1x w tyg.) 

Wiek: 6+ 

 

15 zł 

Zajęcia plastyczne- nauka rysowania i malowania od podstaw 

(zajęcia grupowe 1x w tyg. po 60 min.) 

 

 

30 zł 

Zajęcia literackie z j. ang. Fairy Tales from around the world- 

Baśnie świata (zajęcia grupowe 1x w tyg. po 45 min.) 

2 grupy 

Wiek: 6-8 

Wiek:9-11 

 

10 zł 

Zajęcia taneczne: 

ZUMBA Kids (dzieci- wszystkie grupy) 

 

 

BACHATA (młodzież, dorośli) 

ZUMBA (młodzież, dorośli) 

 

40 zł m-cznie (bez względu na ilość 

odbytych zajęć w danym m-cu) 

 

60 zł m-cznie (bez względu na ilość 

odbytych zajęć w danym m-cu) 

 

*Dodatkowo prowadzone są zajęcia z legorobotyki –  LegoAkademia Cudoludki  

**Firma zewnętrzna  

  

  

mailto:kontakt@kulturakosakowo.pl
http://www.kulturakosakowo.pl/
http://www.facebook.com/kulturakosakowo/


 

Kosakowskie Centrum Kultury 
Pierwoszyno, ul. Kaszubska 11, 81-198 Kosakowo, woj. pomorskie, tel. 784 403 228 

kontakt@kulturakosakowo.pl  www.kulturakosakowo.pl  www.facebook.com/kulturakosakowo/ 
www.kulturakosakowo.naszbip.pl 

NIP: 587-170-94-83, REGON: 366462553 
Strona 6 z 6 

 

KARTA UCZESTNICTWA W  ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH  PRZEZ  KOSAKOWSKIE CENTRUM KULTURY 

W  ROKU  KULTURALNO – OŚWIATOWYM  2 0 2 1 / 2 0 2 2  

ZAJĘCIA / WARSZTATY0  

ZAJĘCIA / WARSZTATY  

DANE UCZESTNIKA 

IMIĘ  I NAZWISKO DZIECKA  

DATA  URODZENIA DZIECKA  

ADRES  ZAMIESZKANIA DZIECKA  

IMIĘ I NAZWISKO RODZICA  

TELEFON  KONTAKTOWY RODZICA  

ADRES  E-MAIL RODZICA  

 

OŚWIADCZENIA / ZGODY 

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach  organizowanych przez Kosakowskie Centrum Kultury. 

W razie konieczności wyrażam zgodę na udzielenie dziecku pomocy medycznej, jednocześnie nie znam 

przeciwwskazań zdrowotnych do udziału dziecka w zajęciach. Zobowiązuję się do zapewnienia  bezpieczeństwa 

mojego dziecka w drodze pomiędzy miejscem odbywania się  zajęć, a domem.  ( dotyczy dzieci i młodzieży do lat 18 ). 

2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem uczestnictwa w zajęciach w roku szkolnym 2021/2022, 

regulaminem obiektu, w którym odbywają się zajęcia, wytycznymi na czas obowiązywania pandemii COVID 19 oraz 

Cennikiem Zajęć i zobowiązuję się do ich przestrzegania. 

 

3. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka na potrzeby działań informacyjnych i promocyjnych 

prowadzonych przez Kosakowskie Centrum Kultury (utrwalanie za pomocą filmu, fotografii itp.) 

 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka zawartych w dokumentach 

zgłoszeniowych i oświadczam, że wszelkie dane podaję dobrowolnie. 

 

5. Zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu do treści tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawie do przeniesienia danych, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez względu na 

zgodność z prawem przetwarzania oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz otrzymałam/em 

pozostałe informacje zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (klauzula znajduje się na następnej 

stronie).  

 

Pierwoszyno, dnia .........................................                                                                                     

 ........................................................................... 

       czytelny podpis uczestnika/opiekuna prawnego 
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