Załącznik Nr. 1 do Zarządzenia nr. 8/2015
Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach
z dnia 2 września 2015

REGULAMIN ZAJĘĆ DLA DZIECI W CENTRUM KULTURY I SPORTU W KRZESZOWICACH
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Warunkiem uczestnictwa w zajęciach, organizowanych w Centrum Kultury i Sportu (CKiS) w
Krzeszowicach, jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu oraz regulaminu CKiS przez
rodzica/prawnego opiekuna dziecka, które jest uczestnikiem zajęć. Dokonanie zapisu dziecka
i uregulowanie należności za zajęcia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Nie zapoznanie się
z regulaminem nie zwalnia od stosowania się do jego postanowień.
1.2 Zapisując dziecko na zajęcia rodzic/prawny opiekun jest świadomy stanu zdrowia oraz kondycji
fizycznej dziecka.
1.3 CKiS oraz instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za drogę dziecka z CKiS do domu oraz z domu do
CKiS.
1.4 Instruktorzy/pracownicy CKiS nie ponoszą odpowiedzialności za zniszczone lub zgubione drogie sprzęty
(telefony, tablety, odtwarzacze itp.), które dziecko/uczestnik zajęć przynosi ze sobą na zajęcia.
2. ORGANIZACJA ZAJĘĆ
2.1. W zajęciach organizowanych przez CKiS mogą uczestniczyć dzieci, których rodzic/prawny opiekun
zapoznał się z regulaminem oraz uregulował opłatę według obowiązującego cennika.
2.2. Rodzic/prawny opiekun, po zapoznaniu się z regulaminem, powinien wypełnić stosowny formularz
zgłoszeniowy, który można wypełnić w siedzibie CKiS lub pobrać ze strony www.ckiskrzeszowice.pl
2.3 Na salach, podczas zajęć, mogą przebywać tylko dzieci/uczestnicy zajęć oraz Instruktor. Wyjątek
stanowią zajęcia dla najmłodszych – ustalenia indywidualne z instruktorami.
2.4. Rodzic/prawy opiekun dzieci i osoby towarzyszące nie mogą przebywać na salach bez zezwolenia
instruktora prowadzącego zajęcia z uwagi na komfort i bezpieczeństwo wszystkich uczestników zajęć.
2.5. Rodzic/prawny opiekun zobowiązany i jest do punktualnego przyprowadzania swoich dzieci na zajęcia
(instruktor ma prawo nie wpuścić dziecka, w przypadku spóźnienia dłuższego niż 15 minut).
2.6. Aby Dziecko spokojnie zdążyło na zajęcia rodzic/prawny opiekun powinien przyjść do CKiS kilka minut
wcześniej przed zajęciami i spokojnie poczekać z dzieckiem na ich rozpoczęcie się.
2.7. Obowiązkiem rodzica/prawnego opiekuna dziecka jest informowanie instruktora, przed
przystąpieniem do zajęć, o każdorazowej niedyspozycji dziecka, stanie jego zdrowia i innych
ograniczeniach uniemożliwiających wykonanie zajęć.
2.8. Rodzic/prawny opiekun powinien zapewnić dziecku: lekki i wygodny strój oraz obuwie na zmianę.
Dziecko powinno być wypoczęte, najedzone, zdrowe i zmotywowane do słuchania poleceń instruktora.

2.9. Instruktor, prowadzący zajęcia w CKiS, ma prawo zwrócić uwagę dziecku, jeżeli jego zachowanie
zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne.
2.10. Obowiązuje zakaz wnoszenia jedzenia na sale.
2.11. CKiS zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu zajęć. Informacja będzie dostarczona
do rodzica/prawnego opiekunów telefonicznie tylko w przypadku, gdy dziecko zostało uprzednio zapisane
na dane zajęcia.
2.12. Wszystkie zmiany będą na bieżąco aktualizowane
www.kulturakrzeszowice.pl, pod przyciskiem "Aktualności - zajęcia stałe".
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2.13. Przebywanie dziecka lub dziecka z rodzicem/prawnym opiekunem na sali bez wiedzy i zgody
instruktora jest niedozwolone.
2.14. Za szkody wyrządzone przez dziecko/uczestnika zajęć na terenie CKiS, rodzic/prawny
opiekun/pełnoletni uczestnik odpowiada finansowo.
2.15. Fotografowanie, nagrywanie i filmowanie zajęć bez zgody instruktora jest niedozwolone.
2.16. W przypadku niedostatecznej ilości osób w grupie CKiS zastrzega sobie możliwość zawieszenia zajęć.
2.17. W razie niespełnienia warunków regulaminu przez rodzica/opiekuna prawnego, instruktor ma prawo
nie dopuścić dziecka do zajęć.
3. OPŁATY
3.1. Opłaty za zajęcia dokonuje się z góry przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu.
3.2. W przypadku nieobecności na zajęciach z własnej winy, CKiS nie zwraca opłaty za zajęcia oraz nie
przenosi ich na inny termin.
3.3. W przypadku długotrwałej nieobecności dziecka na zajęciach z powodu choroby (powyżej 2 tygodni)
należy zgłosić ten fakt instruktorowi lub w sekretariacie CKiS. Jedynie w tym przypadku dopuszcza się
indywidualne ustalenia z instruktorem i dyrektorem CKiS w sprawie wykorzystania wykupionego karnetu.
3.4. Wysokość opłat za zajęcia podana jest w Cenniku na stronie www.ckiskrzeszowice.pl
4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
4.1. Rodzic/prawny opiekun dzieci uczestniczących w zajęciach w CKiS w Krzeszowicach zobowiązani są do
zapoznawania się z bieżącymi informacjami, podawanymi na stronie internetowej
www.ckiskrzeszowice.pl lub informacjami podawanymi przez instruktora prowadzącego.
4.2 CKiS zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć wykonanych podczas zajęć
w CKiS do celów promocyjnych i informacyjnych, na co każdy rodzic/prawny opiekun dziecka
uczestniczącego w zajęciach wyraża zgodę.

