Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 9/2019
Dyrektora Centrum Kultury w Mielnie
z dnia 1 października 2019 roku

REGULAMIN ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH W CENTRUM KULTURY W MIELNIE
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
§1
Centrum Kultury w Mielnie (dalej CKM) w ramach statutowej działalności organizuje zajęcia
artystyczne adresowane do mieszkańców Gminy Mielno i okolic. Zasady uczestnictwa
w zajęciach określa niniejszy regulamin.
§2
1. Działalność dydaktyczna organizowana przez CKM dla mieszkańców Gminy Mielno i okolic ma
na celu:
a) inicjowanie działalności edukacyjno-kulturalnej na rzecz środowiska lokalnego,
b) umożliwienie twórczego i ciekawego sposobu spędzania czasu wolnego,
c) integrowanie środowiska lokalnego i budowanie więzi międzyludzkich,
d) nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z innymi środowiskami i instytucjami krajowymi
i międzynarodowymi.
2. Powyższe cele CKM realizuje poprzez:
a) zapewnienie możliwości udziału w ofercie edukacyjno – kulturalnej,
b) organizowanie zajęć propagujących różne formy aktywności intelektualnej i ruchowej,
c) umożliwienie
uczestnictwa
w
spotkaniach
na
płaszczyźnie
wewnątrz
i międzypokoleniowej,
d) współdziałanie z organami administracji publicznej, instytucjami, organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizacji wspólnych celów.
§3
1. Zajęcia w Centrum Kultury w Mielnie odbywają się w roku kulturalnym podzielonym
na dwa semestry: semestr zimowy i semestr letni.
2. Rok kulturalny trwa od października do czerwca.
3. Informacja o prowadzonych zajęciach dostępna jest na stronie internetowej CKM
www.ckm.mielno.pl oraz w drukowanych materiałach promocyjnych.
4. Uczestnikami zajęć mogą być osoby spełniające kryteria wiekowe i akceptujące warunki
niniejszego regulaminu.
5. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie deklaracji uczestnictwa
(w przypadku uczestników niepełnoletnich deklarację wypełnia rodzic lub opiekun prawny),
dokonanie opłaty za zajęcia (jeżeli taka jest wymagana zgodnie z cennikiem stanowiącym
załącznik do deklaracji) oraz przestrzeganie norm społecznych wobec innych osób, a także
przepisów BHP i p. poż., obowiązujących we wszystkich pomieszczeniach CKM.

6. Deklaracja uczestnictwa w zajęciach ważna jest na okres jednego roku kulturalnego.
7. Liczebność poszczególnych grup zajęciowych określa CKM. Zmniejszenie się liczby uczestników
poniżej ustalonego minimum, skutkuje likwidacją grupy zajęciowej.
8. W Centrum Kultury prowadzone są również zajęcia realizowane przez firmy, osoby fizyczne
bądź inne podmioty gospodarcze na podstawie odrębnych umów . Centrum Kultury w Mielnie
nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat i nie pobiera opłat od uczestników zajęć,
każdorazowo opłatę tę ustala i pobiera prowadzący zajęcia, który wynajmuje salę od CKM.
9. CKM zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat semestralnych (obejmujących cały
semestr zimowy lub letni) za wybrane zajęcia organizowane przez CKM, płatne na konto CKM.
Formularz z numerem konta i dane do przelewu dostępne będą na stronie internetowej
w chwili wprowadzenia powyższej opłaty.
10. Informacja o wysokości opłat jest dostępna w siedzibie Centrum Kultury w Mielnie oraz na
stronie internetowej.
11. Obecność uczestników zajęć kontrolowana jest przez instruktorów prowadzących
zajęcia/warsztaty podczas każdego spotkania.
12. CKM zastrzega sobie prawo do przesyłania korespondencji oraz oferty kulturalnej
dostosowanej do wieku uczestnika na adres lub e-mail, bądź telefon.

