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REGULAMIN ZAJĘĆ
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DYWITACH
Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach w ramach statutowej działalności organizuje zajęcia
artystyczne i edukacyjne oraz kluby zainteresowań, adresowane do mieszkańców Gminy
Dywity. Szczegółowe zasady uczestnictwa w zajęciach określa niniejszy regulamin, który
obowiązuje od 1 września 2020 roku aż do odwołania.
BEZPIECZEŃSTWO
Szczegółowe zasady organizacji pracy w GOK Dywity w obecnym reżimie sanitarnym zostały
podjęte zgodnie z :
Ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi (Dz.U. 2019 r. poz.1239),
Ustawą z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59,
z 2020 r. poz. 322, 374, 567, 1337),
Wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego
Inspektoratu Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek
od 1 września 2020 r.
Wytyczne MKiDN dotyczące funkcjonowania domów, centrów, ośrodków kultury,
z dnia 22.05.2020r
1. Na terenie całego Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach obowiązuje noszenie
maseczki lub innego materiału zakrywającego usta i nos oraz zachowanie dystansu
społecznego.
2. Na terenie Ośrodka jest obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących
i opuszczających obiekt.
3. Na terenie Ośrodka jest obowiązkowa dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu
mających bezpośredni kontakt z osobami, które go użytkują.
4. W każdym przypadku występowania objawów mogących wskazywać na zakażenie
wirusem COVID-19 (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), uczestnik zajęć
powinien zrezygnować z udziału w zajęciach i koniecznie zgłosić się telefonicznie do
stacji sanitarno-epidemiologicznej.
5. Uczestnik oświadcza, że w pełni zdaje sobie sprawę z możliwego ryzyka zagrożenia
chorobowego dla zdrowia i życia spowodowanego wirusem SARS-CoV-2,
wynikającego z udziału w zajęciach grupowych podczas trwania epidemii.
6. Oświadczenie uczestnika o stanie zdrowia musi być podpisane
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko związane z potencjalnym
zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 w trakcie
trwania zajęć.
8. Organizator dba o zachowanie co najmniej 15 min. przerw między zajęciami
i wietrzenie grawitacyjne sal po każdorazowych zajęciach.
9. Na terenie Ośrodka prowadzony jest monitoring czystości i dezynfekcji pomieszczeń.
10. Na zajęciach jest ograniczona liczba osób:


zajęcia indywidualne (prowadzący – uczestnik) z zakresu edukacji artystycznej
w pomieszczeniu, z zachowaniem odległości 1,5m i poddaniem dezynfekcji
wszystkich przedmiotów mających bezpośredni kontakt z osobami, które je użytkują;

Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach
ul. Olsztyńska 28, 11-001 Dywity
tel. (89)512 01 23, e-mail gokdywity@wp.pl
www.gokdywity.eu



zajęcia grupowe, spotkania, wydarzenia, warsztaty –zachowanie odległości 1,5m lub
zapewnienie
na osobę

11. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający dziecko na zajęcia nie mają wstępu na salę
zajęć.
12. Rodzice i opiekunowie zachowują zasady dystansu społecznego i izolacji pomiędzy
sobą.
13. Osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są do bezwzględnego opuszczenia
obiektu po zakończonych zajęciach.
INFORMACJE O ZAJĘCIACH I ZASADACH UDZIAŁU
1. Zajęcia poszczególnych sekcji odbywają się według grafiku zajęć obowiązującego
w Gminnym Ośrodku Kultury w Dywitach.
2. Zajęcia prowadzone w GOK Dywity są odpłatne.
3. Ośrodek wyposaża pracownie w miarę posiadanych środków finansowych, zgłaszanych
potrzeb instruktorów i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Instruktor prowadzący odpowiada za bezpieczeństwo nieletnich uczestników sekcji
wyłącznie podczas trwania zajęć.
5. Zapisy na zajęcia odbywają się w siedzibie ośrodka w sekretariacie Gminnego Ośrodka
Kultury w Dywitach.
6. Uczestnikami zajęć mogą być osoby spełniające kryteria wiekowe i warunki
regulaminu, po złożeniu pisemnej karty uczestnika. W przypadku małoletnich
konieczna jest zgoda rodziców lub opiekunów.
7. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny być przyprowadzane i odbierane przez rodziców
lub opiekunów.
8. Rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania
i odbierania dziecka z zajęć. Odstępstwa od ustalonych terminów należy uzgadniać
z instruktorem. Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach nie ponosi odpowiedzialności za
bezpieczeństwo dzieci pozostawionych bez opieki po zakończeniu planowanych zajęć.
9. Warunkiem udziału w zajęciach jest złożenie karty uczestnictwa, akceptacja niniejszego
regulaminu, terminowe wniesienie opłaty oraz przestrzeganie norm społecznych wobec
innych osób, a także przepisów BHP i przeciwpożarowych i reżimu sanitarnego
obowiązujących we wszystkich pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Kultury
w Dywitach.
10. Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć
o czym poinformuje osoby uczęszczające na zajęcia.
11. Dokumentem potwierdzającym obecność na zajęciach jest Dziennik Zajęć prowadzony
przez instruktora.
12. Uciążliwi (utrudniający innym korzystanie z zajęć i nieprzestrzegający przepisów
porządkowych obowiązujących w Gminnym Ośrodku Kultury w Dywitach) uczestnicy
mogą zostać skreśleni z listy uczestników zajęć, jeśli nie odniosą skutku wcześniejsze
słowne upomnienia.
13. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, uczestnicy zajęć i imprez obowiązani
są do stosowania się do poleceń pracownika Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach.
14. Uczestnik zajęć ma prawo do przebywania na terenie Gminnego Ośrodka Kultury
w Dywitach w dniach i godzinach zajęć, w których uczestniczą.
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15. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania
wyposażenia Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach ponosi osoba nieprzestrzegająca
zasad ich użytkowania. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność ponoszą
rodzice/prawni opiekunowie tej osoby.
16. Korzystanie z wyposażenia sal i pracowni odbywa się zgodnie z ich przeznaczeniem.
17. Z sal wolno korzystać wyłącznie podczas obecności instruktora lub upoważnionego
pracownika Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach.
18. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do dbałości o porządek w pracowniach/salach,
w których odbywają się zajęcia.
19. Regulamin nie dotyczy zajęć zewnętrznych, prowadzonych przez podmioty
wynajmujące sale w Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach. Odpowiedzialność
za ww. zajęcia spoczywa wyłącznie na wynajmującym.
20. Rezygnację z zajęć należy zgłosić w sekretariacie Gminnego Ośrodka Kultury
w Dywitach lub u instruktora. Po 3 nieobecnościach bez zgłoszenia rezygnacji
następuje skreślenie z listy uczestników zajęć.
21. Rezygnacja z zajęć nie zwalnia uczestnika z obowiązku uregulowania zaległych opłat.
22. Zajęcia mogą zostać odwołane w przypadku:
 choroby/usprawiedliwionej nieobecności instruktora,
 gdy na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach odbywa się impreza
artystyczna lub uroczystość uniemożliwiająca przeprowadzenie zajęć,
 zaistnienia przypadków tzw. siły wyższej.
23. O odwołaniu zajęć uczestnicy są informowani telefonicznie, mailowo, SMS-em
lub osobiście przez instruktora.
24. Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach zastrzega sobie prawo do zorganizowania
zastępstwa, w przypadku nieobecności instruktora prowadzącego.
25. Odrabianie odwołanych zajęć odbywa się terminach ustalonych w porozumieniu
z instruktorem.
26. Udział w zajęciach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez uczestników na:
 przetwarzanie danych osobowych uczestnika, na potrzeby promocji zajęć
artystycznych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 przeniesienie na Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach autorskich praw
majątkowych do utworów powstałych na zajęciach (dzieła plastyczne, muzyczne,
teatralne, filmowe, fotograficzne), w szczególności w zakresie rejestracji obrazu (w
tym także wizerunku uczestnika) i dźwięku oraz ich wykorzystania przez Gminny
Ośrodek Kultury w Dywitach na dowolnym nośniku na wszystkich polach
eksploatacji.
OPŁATY ZA ZAJĘCIA W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W DYWITACH
27. Zajęcia prowadzone przez Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach są odpłatne. Opłata
wynosi:
 20 zł miesięcznie za zajęcia odbywające się 1 raz w tygodniu
 30 zł miesięcznie za zajęcia odbywające się 2 razy w tygodniu
 60 zł miesięcznie za zajęcia ceramiczne odbywające się w Ośrodku Rzemiosł
Zapomnianych w Gadach.
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28. Płatności za udział w zajęciach dokonać należy najpóźniej do 10 dnia danego miesiąca.
29. Opłaty należy dokonać przelewem na konto:
WBS 79 8857 0002 3001 0006 3991 0001
(w tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko uczestnika, miesiąc, za który
wnoszona jest opłata, oraz nazwę opłacanych zajęć).
30. Uczestnik, który nie wniósł należnej opłaty, nie może brać udziału w zajęciach.
31. W przypadku zaległości w uiszczaniu opłat za 1 miesiąc uczestnik zostaje
automatycznie zawieszony do czasu uregulowania należności.
32. Zawieszenie pobierania składek w czasie trwania roku artystycznego następuje
wyłącznie w przypadku rezygnacji z zajęć.
33. Opłata jest naliczana bez względu na nieplanowaną absencję uczestnika w ciągu
miesiąca.
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
34. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje bezwzględne stosowanie się do przepisów
przeciwpożarowych i BHP.
35. Wszelkie opinie i skargi na temat zajęć w Gminnym Ośrodku Kultury w Dywitach
i prowadzących zajęcia instruktorów prosimy kierować do Sekretariatu lub Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach.
36. Decyzje w sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie podejmuje Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach.
37. Uczestnik akceptując regulamin i wypełniając kartę uczestnika wyraża zgodę
na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury
w Dywitach, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Oraz zgadza się na
wykorzystywanie przez Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach jego/jej wizerunku
(wizerunku podopiecznej/go) w formie zdjęć lub filmów dokumentujących lub
promujących zajęcia Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach.

