
                                                   Regulamin 

                                         KLUBÓW I SEKCJI 

               Domu Kultury SM “Lokator” w Zduńskiej Woli 
 

 

1. Wychowankami, uczestnikami zajęć  organizowanych przez Dom Kultury “Lokator” 

mogą być: dzieci i młodzież w wieku  szkolnym, studenci i osoby dorosłe. 

2.  Ilość uczestników określa opiekun sekcji, instruktor, dyrektor placówki. 

 Pierwszeństwo udziału w zajęciach mają osoby zamieszkałe lub zameldowane                   

w zasobach S.M. „ Lokator” 

3. Udział w zajęciach  jest odpłatny . Opłata roczna podzielona zostaje na dziesięć 

miesięcznych rat ( od września do czerwca) .  

      Dla osób  zameldowanych , wspólnie zamieszkałych z członkami S.M “Lokator” jest   

      proporcjonalnie  niższa od opłat osób nie zamieszkujących zasobów spółdzielni.  

4. Uczestnicy zajęć nie będący mieszkańcami zasobów spółdzielni, którzy biorą udział  

w zajęciach więcej niż jednej sekcji płacą za kolejne (drugie i dalsze) zajęcia stawki 

takie, jak mieszkańcy spółdzielni. 

5. Wysokość opłat reguluje Deklaracja Przynależności zgodnie z aktualną uchwałą 

Zarządu Spółdzielni. Wpłat dokonuje się  na podstawie wystawionej faktury i na 

określone w fakturze konto. 

6. Spotkania klubowe nie wymagające zatrudnienia dodatkowych instruktorów są 

nieodpłatną formą spotkań dla mieszkańców. 
7. Koszty materiałów niezbędnych do zajęć ponoszą uczestnicy zajęć, ich rodzice                                         

lub opiekunowie. 

8. Zakupione przez uczestników zajęć materiały są własnością uczestników, ich rodziców 

lub opiekunów. 

9. Uczestnikom zajęć gwarantuje się przestrzeganie praw zawartych w niniejszym 

Regulaminie, Deklaracji Praw Człowieka  i Deklaracji Praw Dziecka.       
 

                                             

UCZESTNICY ZAJĘĆ ,CZŁONKOWIE  KLUBÓW I SEKCJI UCZESTNICZĄ: 

- w imprezach organizowanych przez Dom Kultury 

- w pracach związanych z organizacją określonych zadań i imprez. 

- korzystają ze sprzętu , urządzeń i materiału metodycznego znajdującego się na stanie 

  domu kultury 

- reprezentują  placówkę w konkursach , przeglądach i innych imprezach 

  artystycznych i rekreacyjno sportowych. 

- godnie reprezentują placówkę kreując jej pozytywny wizerunek w otoczeniu 

 

UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH  MOŻE USTAĆ NA SKUTEK: 

- rezygnacji uczestnika złożonej na piśmie lub ustnie, co wymaga potwierdzenia notatką  

  sporządzoną  przez instruktora i poinformowania o tym fakcie pisemnie  opiekuna prawnego  

  (dot. małoletnich), 

- skreślenia z listy uczestników przez Dyrektora Domu Kultury  na wniosek instruktora, 

Czynność ta wymaga zawiadomienia zainteresowanego na piśmie z podaniem uzasadnienia. 

- w przypadku, gdy uczestnik jest niepełnoletni zawiadomienie wysyła się opiekunowi    

  prawnemu uczestnika. 

 

 

 



 

UCZESTNIK ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO: 

- udziału w przygotowaniach i przebiegu imprez kulturalnych organizowanych przez 

 placówkę, 

- informowania instruktora  o nieobecności na zajęciach /w przypadku choroby 

  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 / naprawa lub odkupienie sprzętu o tym samym    

  standardzie/, obowiązek ten dotyczy osób pełnoletnich,  które wyrządziły szkodę oraz  

  opiekunów prawnych  gdy szkodę wyrządziły osoby niepełnoletnie. 

- uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie jego wizerunku przez S.M. 

 „Lokator” w szczególności w materiałach informacyjnych i reklamowych dotyczących 

  Domu Kultury. 

 

PRZEGLĄDY , KONKURSY, TURNIEJE 

- udział w konkursach, przeglądach lub turniejach jest indywidualną decyzją uczestnika 

lub jego opiekunów prawnych. 

- koszty uczestnictwa  w konkursach ponoszą uczestnicy, 

(ubezpieczenie, akredytacja, transport, koszty wyżywienia i noclegu ) 

 

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 Spółdzielni Mieszkaniowej “Lokator”. 

Regulamin obowiązuje od dnia 01 września 2019 r. 

Traci moc regulamin z dnia 1 września 2018 roku. 

 

 

 
 

 


