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 REGULAMIN ZAJĘĆ 

pozalekcyjnych w Centrum Kultury w Mielnie 

 

1. ORGANIZATOR 

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację zajęć jest Centrum Kultury w Mielnie                              

z siedzibą w Mielnie /76-032/ przy ul. Chrobrego 45, zwane dalej CKM. 

 

2. CEL ZAJĘĆ 

Oferta zajęć pozalekcyjnych skierowana jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży 

zamieszkałych na terenie  gminy Mielno. Celem zajęć jest rozwijanie pasji i zgłębianie 

wiedzy uczestników zajęć oraz spędzanie aktywnie i bezpiecznie czasu wolnego. 

 

3. ZGŁOSZENIA 

• Aby zapisać dziecko na wybrane zajęcia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, 

stanowiący załącznik 1 do niniejszego regulaminu, dostępny na stronie 

internetowej ckm.mielno.pl i dostarczyć osobiście bądź mailowo do CKM. 

• W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci, które ukończyły lub rocznikowo mają 

sześć lat i więcej. 

• O zakwalifikowaniu się do udziału w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń. CKM 

poinformuje każdego Uczestnika telefonicznie bądź mailowo o zakwalifikowaniu 

się do udziału w zajęciach.   

 

4. ZAJĘCIA 

• Zajęcia odbywają się w roku szkolnym 2017/2018 

• Zajęcia realizowane będą w siedzibie CKM. W przypadku zajęć organizowanych 

poza siedzibą CKM rodzice lub opiekunowie zostaną wcześniej poinformowani.  

• O czasie, miejscu, tematyce i szczegółach zajęć poinformują Uczestników 

prowadzący zajęcia. 

• Udział w zajęciach jest bezpłatny. 
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• Uczestnicy zajęć wypełnia polecenie prowadzących zajęcia i nie opuszczają zajęć 

bez wcześniejszego poinformowania prowadzącego zajęcia. Uczestnicy mają 

obowiązek szanować i dbać o wyposażenie CKM oraz szanować prowadzących               

i innych uczestników zajęć. 

• W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu, 

CKM zastrzega sobie prawo do wykluczenia go z udziału w zajęciach. Może to 

nastąpić w dowolnym momencie a decyzja w tej kwestii jest ostateczna. 

 

5.  SPRAWY ORGANIZACYJNE, BEZPIECZEŃSTWO, OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ 

• Uczestnicy zajęć są zobowiązani do przestrzegania przepisów bhp i ppoż. 

obowiązujących w budynkach użyteczności publicznej. 

• Uczestnicy mają obowiązek stawienia się na zajęcia w czasie pozwalającym                                      

na odpowiednie przygotowanie się do bezpiecznego uczestniczenia w zajęciach. 

• Uczestnicy zobowiązują się stosować do wytycznych instruktora dotyczących stroju                       

i obuwia używanych podczas zajęć. 

• Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora i jest zobowiązany do 

stosowania się do jego poleceń. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do odebrania 

będącego dzieckiem uczestnika zajęć bezpośrednio po zajęciach lub do złożenia                             

w sekretariacie CKM pisemnego oświadczenia o jego samodzielnym powrocie do domu. 

• Uczestnik zajęć jest zobowiązany do przestrzeganie zasad kultury współżycia                                    

w odniesieniu do instruktorów, innych pracowników placówki oraz kolegów; 

• Uczestnicy biorą udział w zajęciach w poczuciu odpowiedzialności za własne życie, 

zdrowie i higienę oraz rozwój, a także dbałości o wspólne dobro, ład i porządek                               

w placówce. 

• Centrum Kultury w Mielnie nie zobowiązuje się do pilnowania i przechowywania rzeczy 

pozostawionych w szatniach, na korytarzach i w salach, w których odbywają się zajęcia i 

nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w tych miejscach. 

• W imieniu uczestników małoletnich sprawy odpłatności za zajęcia, a także inne sprawy 

organizacyjne załatwiają rodzice lub opiekunowie prawni. 
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6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

• CKM zastrzega sobie prawo do zmiany: tematu, terminu oraz miejsca zajęć                       

a także do ich odwołania w dowolnym momencie. O wszelkich zmianach 

rodzice/opiekunowie zostaną poinformowani z wyprzedzeniem telefonicznie 

bądź mailowo, dodatkowo informacja zostanie zamieszczona na naszym profilu 

na FB. 

• W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, dotyczących realizacji zajęć oraz 

postanowień niniejszego regulaminu, CKM zastrzega sobie prawo                                          

do ostatecznej interpretacji obowiązujących zasad i warunków. 

• CKM nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, uniemożliwiające 

przeprowadzenie zajęć, spowodowane działaniami sił wyższych oraz 

przyczynami nie leżącymi po jego stronie lub okolicznościami, których nie można 

było uniknąć bez poniesienia dodatkowych kosztów.  
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