REGULAMIN ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
dla uczestników
W
MIEJSKIM DOMU KULTURY w CZĘSTOCHOWIE

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Zajęcia edukacyjne, zwane dalej zajęciami, należą do działalności statutowej Miejskiego Domu
Kultury w Częstochowie.
2. Zajęcia mogą być organizowane dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
3. Celem zajęć jest popularyzowanie różnych dziedzin twórczości artystycznej, rozwijanie talentów i
zainteresowań mieszkańców, promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego.
4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja wszystkich punktów niniejszego regulaminu
oraz złożenie pisemnej deklaracji uczestnictwa w zajęciach.
5. Niektóre zajęcia wymagające zwiększonych nakładów finansowych mogą być prowadzone odpłatnie.

II.

ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH:
1. Na zajęcia należy przychodzić odpowiednio wcześniej po to by spokojnie się przebrać.
2. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które złożyły kartę zgłoszenia uczestnika zajęć w
sekretariacie MDK i opłaciły składki za zajęcia płatne.
3. W przypadku dziecka w wieku do 8 lat rodzic zobowiązany jest sprawdzić czy instruktor prowadzący
jest obecny i oddać dziecko pod jego opiekę.
4. Podczas zajęć taneczno –ruchowych obowiązuje zmienny strój do ćwiczeń oraz obuwie treningowe.
5. Cztery nieusprawiedliwione nieobecności z rzędu oraz niesystematyczne uczestnictwo tzw. „w
kratkę” może spowodować wykreślenie z zajęć.
6. Frekwencja mniejsza niż 50 % w pierwotnej grupie trzy razy z rzędu może spowodować odwołanie
zajęć.
7. W przypadku nieprzestrzegania zwyczajowo przyjętych norm obyczajowych instruktor ma prawo do
usunięcia uczestnika z zajęć.

8. Wszelkie sprawy związane z zajęciami należy kierować bezpośrednio do instruktora danej grupy.
9. Wszystkich uczestników nieletnich, obowiązuje zakaz wychodzenia z budynku w trakcie zajęć.
10. Uczestnicy po skończonych zajęciach pozostawiają salę w stanie sprzed zajęć ( nie zaśmiecona, stoliki
, krzesła odpowiednio ustawione, zabrany sprzęt i rekwizyty).

11. Na terenie obiektów, w których odbywają się zajęcia obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz
spożywania alkoholu lub jakichkolwiek innych środków odurzających.
12. Miejski Dom Kultury ma prawo odwołać zajęcia, zmienić ich termin, lokalizację lub instruktora.
Osobami odpowiedzialnymi za zawiadamianie uczestników zajęć są instruktorzy prowadzący.
13. W przypadku braku dostępności sal, przewidzianych w grafiku zajęć- salę zastępczą ustala instruktor
po konsultacji z kierownikiem działu edukacji i organizacji imprez lub z dyrektorem MDK.
14. Każdy uczestnik zajęć ma prawo do nieograniczonego korzystania z oferty artystycznej MDK.
15. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do wykonywania poleceń osoby prowadzącej - instruktora,
przestrzegania przepisów BHP, dbania o urządzenia i stan sali będącej w dyspozycji grupy zajęciowej,
a także do poszanowania praw i godności osobistej innych uczestników zajęć oraz pracowników MDK
zgodnie z zasadami tolerancji i pożycia społecznego.
16. Każdy z uczestników zajęć artystycznych (lub jego prawny opiekun) wyraża zgodę na nieodpłatne
wykorzystywanie przez Miejski Dom Kultury do celów działalności kulturalnej materiałów
zdjęciowych, nagrań audio, wideo, oraz audio wideo, w których bierze udział jako wykonawca lub
twórca, zrealizowanych przez Miejski Dom Kultury- organizatora zajęć, wyjazdów, koncertów,
happeningów, festiwali.
17. Akceptacja niniejszego regulaminu jest bezwzględnym warunkiem dopuszczania do zajęć,
uczestnictwo w zajęciach jest tożsame z akceptacją niniejszego regulaminu. Regulamin zajęć jest
dostępny na stronie www.mdk.czest.pl oraz w budynku i salach zajęciowych MDK.
18. W przypadku rażącego naruszenia niniejszego regulaminu, MDK zastrzega sobie prawo do
dokonania następujących działań:
- ustnego lub pisemnego upomnienia uczestnika zajęć lub jego prawnego opiekuna
- wydania czasowego lub stałego zakazu uczestniczenia w zajęciach.

Częstochowa ,dn. …………………………………

………………………………………………………………..
podpis uczestnika zajęć lub rodzica/ pełnoprawnego opiekuna

