Regulamin przynależności Sekcji Gimnastycznej PILATES
Domu Kultury SM “Lokator” w Zduńskiej Woli
1. Uczestnikami zajęć organizowanych przez Dom Kultury “Lokator” mogą być: dzieci
w wieku szkolnym oraz młodzież i osoby dorosłe.
2. Liczba uczestników jest ograniczona z uwagi na warunki techniczne pomieszczenia.
3. Udział w zajęciach jest odpłatny. Dla członków i osób wspólnie zamieszkałych z członkami
S.M “Lokator” cena jest niższa od opłat dla osób nie zamieszkujących zasobów spółdzielni.
4. Wysokość opłat reguluje Deklaracja Przynależności aktualizowana 1 stycznia każdego roku
kalendarzowego. Wpłat dokonuje się na podstawie wystawionej faktury i na określone
w fakturze konto.
5. Uczestnikom zajęć gwarantuje się przestrzeganie praw zawartych w niniejszym
Regulaminie, Deklaracji Praw Człowieka i Deklaracji Praw Dziecka.
§1
PRAWA UCZESTNIKA
1. Wychowankom- uczestnikom zajęć przysługują następujące prawa:
- udział w zajęciach tanecznych, konkursach, imprezach, warsztatach organizowanych przez Dom
Kultury „Lokator”
-udział w pracach związanych z organizacją określonych zadań i imprez.
- korzystanie ze sprzętu, urządzeń i pomieszczeń znajdujących się na stanie domu kultury
2.Uczestnictwo w zajęciach może ustać na skutek:
-rezygnacji uczestnika złożonej na piśmie lub ustnie, co wymaga potwierdzenia notatką
sporządzoną przez instruktora.
-skreślenia z listy uczestników przez Dyrektora Domu Kultury, na wniosek instruktora. Czynność
ta wymaga zawiadomienia zainteresowanego na piśmie podaniem uzasadnienia. W przypadku, gdy
uczestnik jest niepełnoletni zawiadomienie wysyła się opiekunowi prawnemu uczestnika.
§2
OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
1.Uczestnik zobowiązuje się do:
- systematycznego, czynnego udziału w zajęciach
- udziału w przygotowaniach i przebiegu imprez kulturalnych organizowanych przez placówkę
- informowania instruktora o nieobecności na zajęciach /w przypadku choroby z przynajmniej
z jednodniowym wyprzedzeniem/
- zakazu rozpowszechniania powierzonego materiału metodycznego,
- terminowego wnoszenia ustalonych opłat (w przypadku nieobecności lub rezygnacji z zajęć
wpłacona kwota nie podlega zwrotowi)
- dbałości o stan techniczny powierzonego mienia i wyposażenia Domu Kultury.
- całkowitej naprawy wyrządzonej szkody
Obowiązek ten dotyczy:
- osób pełnoletnich, które wyrządziły szkodę,
- opiekunów prawnych w przypadku gdy szkodę wyrządziły osoby niepełnoletnie
§3
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Sprawy sporne z tytułu uczestnictwa w działalności powstałe między uczestnikami zajęć
rozstrzyga Instruktor przy współudziale Dyrektora Domu Kultury .Sprawy sporne powstałe między
uczestnikiem, a pracownikami lub Dyrektorem Domu Kultury rozstrzyga Zarząd S.M. “Lokator”.
Regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2018 roku.

