
REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ 

CENTRUM KULTURY W MIELNIE W ROKU SZKOLNYM 

2022/23 

Regulamin określa zasady uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Centrum Kultury  

w Mielnie (CKM) 

I. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH 

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 września do czerwca. 

3. Informacja o prowadzonych zajęciach dostępna jest na stronie internetowej CKM 

www.ckm.mielno.pl oraz w drukowanych materiałach promocyjnych. 

4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Centrum Kultury  

w Mielnie: 

1) zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu 

2) zapoznanie się i akceptacja procedur organizacji zajęć w Centrum Kultury w Mielnie  

w warunkach zagrożenia epidemiologicznego  COVID-19. 

3) dokonanie zgłoszenia uczestnika zajęć lub przez rodzica/opiekuna: u prowadzącego 

zajęcia lub w sekretariacie Centrum Kultury w Mielnie 

4) wypełnienie karty uczestnictwa w formie papierowej lub online (w tym podpisanie 

znajomości regulaminu) i oświadczeń związanych z koronawirusem SARS.CoV2 

5) terminowe uiszczanie opłat za zajęcia 

II. PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA 

1. Wysokość opłat za uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Centrum Kultury  

w Mielnie określa poniższy cennik 

2. Opłaty: 

1) ZAJĘCIA DLA DZIECI: 

a) Sekcja Form Użytkowych. Cena: 25 zł/semestr 

b) Grupa Taneczna. Cena: 60 zł/miesiąc 

c) Warsztaty Kulinarne. Cena: 20 zł/miesiąc 

d) Język angielski. Cena: 75 zł/miesiąc  

e) Robotyka/Kodowanie. Cena: 70 zł/miesiąc (grupa młodsza), 85 zł/miesiąc (grupa starsza)  

f) Zabawy Sensoryczne. Cena: 25 zł/miesiąc 

http://www.ckm.mielno.pl/


g) Robimy Teatr. Cena: 25 zł/semestr 

h) Szachy, planszówki i nie tylko. Zajęcia bezpłatne. 

2) ZAJĘCIA DLA DOROSŁYCH: 

a) Praktyka aktywności fizycznej. Cena: 10 zł/za zajęcia 

b) Warsztaty fotograficzne. Cena: 40 zł/miesiąc 

c) Malarstwo i rysunek. Cena: 50 zł/semestr 

d) Gimnastyka słowiańska. Cena: 10 zł/zajęcia 

e) Brydż. Zajęcia bezpłatne 

f) Język angielski. Cena: 10 zł/45 minut 

g) Warsztaty taneczne — 10 zł/za zajęcia 

h) Sekcja form użytkowych (CKM oraz Skarbnica w Chłopach). Zajęcia bezpłatne 

i) Warsztaty kulinarne. Cena: 50 zł/semestr 

3. 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. 

4. 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. 

5. Opłaty gotówką lub kartą, można dokonywać w kasie Centrum Kultury w Mielnie  

od poniedziałku do piątku w godz.: 8.00-15.00 lub przelewem na konto w Pomorskim 

Banku Spółdzielczym na numer: 20 8581 1014 2005 2000 0252 0005 (w tytule przelewu 

musi być podane: imię i nazwisko uczestnika, forma zajęć oraz określenie miesiąca,  

za który wpłata jest wnoszona). Opłaty powinny być wnoszone do 10-go każdego 

miesiąca. 

6. Obecność uczestników zajęć kontrolowana jest przez instruktorów prowadzących 

podczas każdego spotkania i odnotowywana w dzienniku zajęć, lub na liście uczestników 

warsztatów. Zwrot za nieobecność podczas zajęć może nastąpić wyłącznie jeśli jest  

to nieobecność usprawiedliwiona, zgłoszona wcześniej.  



7. Decyzją Dyrektora, CKM może odstąpić od pobierania opłat w szczególnych 

przypadkach. Uczestnik zobowiązany jest do złożenia podania wyjaśniającego zaistniałe 

okoliczności, które mogą wpłynąć na decyzję Dyrektora Centrum Kultury. Każda sprawa 

będzie rozpatrywana indywidualnie. 

 

III. KWESTIE ORGANIZACYJNE 

1. Program zajęć, czas trwania ustalony jest z Dyrektorem na podstawie grafiku 

przygotowanego przez instruktora prowadzącego dane zajęcia. 

2. Uczestnicy wybranych form zajęć 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 zajęć, o czym poinformuje 

rodziców/opiekunów uczestników zajęć. 

4. Obecność uczestników zajęć kontrolowana jest przez instruktorów prowadzących 

zajęcia/warsztaty podczas każdego spotkania. 

5. Liczebność poszczególnych grup zajęciowych określa CKM. Zmniejszenie się liczby 

uczestników poniżej ustalonego minimum, skutkuje likwidacją grupy zajęciowej. 

6. Odwołanie, przeniesienie lub odpracowanie zajęć może nastąpić po wcześniejszej 

publikacji informacji na FB czy stronie internetowej Centrum Kultury w Mielnie, 

powiadomienie telefoniczne w tym sms. 

7. Centrum Kultury w Mielnie zastrzega sobie prawo do przesyłania korespondencji oraz 

oferty kulturalnej dostosowanej do wieku uczestnika na adres lub e-mail, bądź telefon. 

8. Centrum Kultury w Mielnie zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia 

niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Informacja o zmianie Regulaminu będzie 

podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Centrum Kultury. 

 

IV. BEZPIECZEŃSTWO 

1. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora prowadzącego.  

W przypadku dzieci do 7 roku życia Rodzic/opiekun jest zobowiązany do odebrania 

uczestnika zajęć bezpośrednio po zajęciach. 

2. Uczestnik zajęć zobowiązuje się dostosować do wytycznych instruktora  

(np. dotyczących stroju itp.). 



3. Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia 

bez wiedzy i zgody instruktora prowadzącego. 

4. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody instruktora wyposażenia 

pracowni lub sali poza budynek Centrum Kultury w Mielnie. 

5. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia 

pracowni lub sali ponosi osoba nieprzestrzegająca zasad ich użytkowania – w przypadku 

osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby. 

6. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada instruktor 

prowadzący zajęcia lub pracownik dyżurny Centrum Kultury w Mielnie. 

7. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych 

osób, przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa. 

8. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć obowiązani są do stosowania 

się do poleceń instruktora lub pracownika dyżurnego Centrum Kultury w Mielnie. 

9. W okresie pandemii obowiązują wszystkie zapisy zawarte w procedurach organizacji 

zajęć w Centrum Kultury w Mielnie w warunkach zagrożenia epidemiologicznego  

COVID-19. 

 

V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

1. Uczestnictwo w w/w zajęciach, warsztatach jest jednoznaczne z akceptacją 

postanowień niniejszego regulaminu, w tym również wyrażeniem zgody, zgodnie  

z art. 81 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 

roku (t.j. Dz. U. 2017 r, poz. 880 z późn. zm.) na nieodpłatne utrwalenie wizerunku,  

w formie fotografii analogowej i cyfrowej, w ramach uczestnictwa w imprezie oraz  

jej nieodpłatnego rozpowszechniania przez organizatorów bez ograniczeń 

terytorialnych i czasowych w materiałach dotyczących promocji Centrum Kultury  

w Mielnie oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 

organizacji w/w zajęć, warsztatów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

2. Administratorem danych osobowych uczestników i ich opiekunów jest Centrum Kultury 

w Mielnie. Szczegółowe informacje związane z ochroną danych udziela również 

wyznaczony przez Centrum Kultury w Mielnie inspektor ochrony danych pod telefonem 

94 3149141 adresem email kontakt@ckm.mielno.pl. 

mailto:kontakt@ckm.mielno.pl


3. Wszelkie kwestie związane z uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez 

Centrum Kultury w Mielnie poza budynkiem: 

 w najbliższym otoczeniu, nie wymagającym transportu (plac zabaw, rynek, park... ), 

wpisane są w charakter zajęć i nie wymagają dodatkowej zgody rodzica/opiekuna. 

 zajęcia wyjazdowe, występy, koncerty poza terenem wymagają dodatkowej zgody 

rodzica/opiekuna. 


