REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH AKADEMII KARPOWA
ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W OLKUSZU
Regulamin określa prawa i obowiązki uczestników zajęd organizowanych przez Miejski
Ośrodek Kultury w Olkuszu w ramach Akademii Karpowa.
MOK w Olkuszu organizuje zajęcia od października do czerwca(tzw. Rok artystyczny).
Z zasady zajęcia odbywają się w okresie, w których dzieci i młodzież uczęszczają do szkoły. W
czasie ferii i innych dni wolnych nie ma zajęd stałych, poza warsztatami wcześniej
uzgodnionymi. Opłata za zajęcia jest stała i pobierana wg cennika MOK (bez względu na ilośd
zajęd przypadających w danym miesiącu).
I. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
1. Ustala się pierwszeostwo przyjęd stałych uczestników zajęd. Grupa zajęciowa
tworzona jest na podstawie zapisów prowadzonych do wyczerpania limitu przyjęd do
poszczególnych grup. W przypadku wyczerpania limitu przyjęd, dziecko może zostad
umieszczone na liście rezerwowej. Z listy rezerwowej dziecko może zostad przyjęte do
grupy zajęciowej w ciągu całego roku. Pierwszeostwo przyjęd mają dzieci i młodzież
z gminy Olkusz. O kolejności przyjęd decyduje miejsce zajmowane na liście
rezerwowej.
2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury
w Olkuszu jest:
a. zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu,
b. dokonanie
zgłoszenia
uczestnika
zajęd
przez
rodzica/opiekuna
u prowadzącego zajęcia lub koordynatora na stosownym formularzu
zgłoszeniowym (deklaracja uczestnictwa), co jest jednoznaczne z akceptacją
niniejszego regulaminu,
c. uiszczenie opłaty regulowanej cennikiem.
3. Rezygnacja lub skreślenie z listy uczestników zajęd następuje w sytuacji, gdy uczestnik
złoży ustną bądź pisemną rezygnację lub gdy nie stosuje się do zapisów niniejszego
regulaminu.
4. W imieniu małoletnich uczestników spraw organizacyjnych, płatności za zajęcia
dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.
II. PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA
1. W sytuacji wprowadzenia odpłatności za zajęcia realizowane przez Miejski Ośrodek
Kultury, wysokośd opłat za uczestnictwo w zajęciach reguluje cennik wprowadzony
Zarządzeniem Dyrektora.
2. Opłaty wnoszone są kwartalnie, z góry do 10 dnia miesiąca rozpoczynającego dany
kwartał. Za zajęcia indywidualne opłaty wnoszone są miesięcznie.
3. Opłat można dokonywad w kasie Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu od
poniedziałku do piątku w godzinach pracy lub przelewem na konto numer PEKAO SA
31 1240 4940 1111 0010 7320 6117 (w tytule przelewu musi byd podane: imię i
nazwisko uczestnika, forma zajęd oraz określenie miesiąca, za który wpłata jest
wnoszona).
4. Absencja uczestnika zajęd nie ma wpływu na wysokośd stałej opłaty za korzystanie z
zajęd.
5. W sytuacjach spornych informacji o płatnościach za zajęcia udziela Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu, bądź upoważniony pracownik pobierający
opłaty.

6. W Miejskim Ośrodku Kultury prowadzone mogą byd również zajęcia, które
realizowane są przez inne podmioty na podstawie podnajmu sali w celu prowadzenia
zajęd. W takiej sytuacji MOK nie ponosi odpowiedzialności za wysokośd opłat i nie
pobiera tychże opłat od uczestników zajęd, każdorazowo opłatę tę ustala i pobiera
podmiot prowadzący zajęcia.

III. KWESTIE ORGANIZACYJNE
1. Zajęcia odbywają się w wyznaczonym przez Dyrektora MOK miejscu i w ustalonych
godzinach.
2. Uczestnicy wybranych form zajęd podzieleni są przez instruktora prowadzącego na
grupy odpowiednio liczebne, dostosowane do wieku uczestników i poziomu
zaawansowania.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęd, o czym instruktor
poinformuje rodziców/opiekunów uczestników zajęd.
4. Odwołanie, przeniesienie lub odpracowanie zajęd może nastąpid po wcześniejszym
powiadomieniu rodziców/opiekunów uczestników zajęd.
IV. BEZPIECZEOSTWO
1. Każdy uczestnik oraz jego rodzic/opiekun na pierwszych zajęciach organizacyjnoinformacyjnych zostaje poinformowany przez instruktora o organizacji zajęd oraz
otrzymuje formularz zgłoszenia uczestnika na zajęcia.
2. Podczas zajęd uczestnik znajduje się pod opieką instruktora. Rodzic/opiekun prawny
jest zobowiązany do przyprowadzenia i odebrania dziecka bezpośrednio po zajęciach,
lub złożenia pisemnego oświadczenia o samodzielnym powrocie uczestnika do domu.
3. Miejski Ośrodek Kultury nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeostwo dzieci
pozostawionych bez opieki po zakooczeniu zajęd.
4. Uczestnik zajęd zobowiązuje się dostosowad do wytycznych instruktora.
5. Uczestnikom zajęd nie wolno opuszczad pomieszczenia, w którym odbywają się
zajęcia bez wiedzy i zgody instruktora prowadzącego.
6. Odpowiedzialnośd 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.
7. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada instruktor
prowadzący zajęcia.
8. Miejski Ośrodek Kultury nie zobowiązuje się do pilnowania i przechowywania rzeczy
pozostawionych na korytarzach lub salach i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za
rzeczy pozostawione w tych pomieszczeniach.
9. Uczestnicy zajęd zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych
osób, przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeostwa.
10. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęd obowiązani są do
stosowania się do poleceo pracownika MOK.
11. O ewentualnych uszkodzeniach sprzętu i elementów wyposażenia pracowni, w której
odbywają się zajęcia / warsztaty należy niezwłocznie poinformowad instruktora lub
pracownika MOK.
12. Zabrania się przebywania na terenie MOK osobom nietrzeźwym oraz znajdującym się
pod wpływem innych środków odurzających.
13. Na terenie MOK obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania
alkoholu.
14. W sprawach nie uregulowanych w regulaminie zajęd / warsztatów decyzje podejmuje
Dyrektor MOK.

VI. UCZESTNICY MAŁOLETNI
1. Podczas zajęd uczestnik znajduje się pod opieką instruktora. Rodzic/opiekun prawny
jest zobowiązany do odebrania dziecka bezpośrednio po zajęciach, lub złożenia
pisemnego oświadczenia o samodzielnym powrocie dziecka do domu, a także
wyrażenia zgody na uczestnictwo dziecka w zajęciach i podaniu niezbędnych danych
osobowych dziecka oraz telefonów kontaktowych.
2. Uczestnik zobowiązuje się dostosowad do wytycznych instruktora.
3. Zabronione jest samowolne opuszczanie zajęd przed ich zakooczeniem.
4. Uczestnicy utrudniający innym korzystanie z zajęd, nieprzestrzegający niniejszego
regulaminu zostaną skreśleni z listy uczestników danych zajęd, jeśli nie odniosą
skutku wcześniejsze słowne upomnienia. O zachowaniu uczestników zostaną
powiadomieni rodzice.
5. W imieniu małoletnich uczestników, sprawy organizacyjne, związane
z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie załatwiają rodzice lub
opiekunowie prawni. Oni także ponoszą odpowiedzialnośd za zachowanie dzieci.
6. Każdy z uczestników zajęd zobowiązany jest po dokonaniu płatności w określonym
terminie okazad dowód wpłaty instruktorowi zajęd – dowód ten upoważnia do
uczestnictwa
w zajęciach.
7. W przypadku zaległości w uiszczeniu opłat w wyznaczonym terminie, uczestnik
zostaje skreślony z listy.
VII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1. Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu zastrzega sobie prawo do wykorzystywania
i przetwarzania danych osobowych, zdjęd i nagrao filmowych w celach
informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością MOK. Udział w zajęciach
jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych uczestnika,
wykorzystanie wizerunku uczestnika utrwalonego na nośnikach foto, audio, video
w celach promocyjnych i reklamowych, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych
Osobowych z dn. 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)
2. Brak zgody uczestnika / opiekuna uczestnika do wykorzystywania i przetwarzania
danych osobowych, zdjęd i nagrao filmowych w celach informacyjnych i
promocyjnych związanych z działalnością MOK jest jednoznaczny z brakiem
możliwości zapisania i uczestniczenia w zajęciach.
3. Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników, powstałe na skutek
nieprzestrzegania zasad bezpieczeostwa oraz za rzeczy wartościowe, które mogą
zostad zgubione, skradzione, zniszczone.
4. Wszelkie kwestie związane z uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez
Miejski Ośrodek Kultury poza budynkiem:
a. w najbliższym otoczeniu, nie wymagającym transportu (plac zabaw, park... ),
wpisane są w charakter zajęd i nie wymagają dodatkowej zgody
rodzica/opiekuna,
b. zajęcia wyjazdowe ,występy , koncerty poza terenem wymagają dodatkowej
zgody rodzica/opiekuna.

VIII. DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych przekazanych w deklaracji uczestnictwa w
zajęciach jest Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu, zwany dalej: „Administratorem”.

2. Można skontaktowad się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez
niego Inspektora Ochrony Danych – Łukasza Grabowskiego, adres e-mail:
iodo@mok.olkusz.pl, adres do korespondencji: ul. Francesco Nullo 29, 32-300 Olkusz.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika/opiekuna
uczestnika.
4. Dane uczestnika przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z rejestracją i
prowadzeniem zajęd, udziałem w konkursach oraz zawodach.
5. Dane uczestnika będą przechowywane przez okres trwania zajęd, a także przez okres
5 lat po zakooczeniu współpracy (do czasu przedawnienia roszczeo).
6. Administrator nie zamierza przekazywad otrzymanych danych osobowych innym
odbiorcom (chyba, że uzyska na to pisemną zgodę – w przypadku zewnętrznych
konkursów, czy zawodów), ani do paostwa trzeciego, ani do organizacji
międzynarodowych.
7. Uczestnik ma prawo żądad od Administratora dostępu do swoich danych, ich
sprostowania, uzupełniania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia
przetwarzania danych.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, uczestnikowi
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. W oparciu o dane osobowe uczestnika Administrator nie będzie podejmował wobec
niego zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
IX. PRZEPISY KOOCOWE
1. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu zastrzega sobie prawo do zmian
w Regulaminie.
2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Miejskiego Ośrodka Kultury jest akceptacja
niniejszego Regulaminu, przestrzeganie norm społecznych wobec innych osób, a
także przepisów bhp i p.poż obowiązujących we wszystkich pomieszczeniach MOK.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

