REGULAMIN ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH W SZPROTAWSKIM DOMU KULTURY
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Zajęcia artystyczne należą do działalności statutowej Szprotawskiego Domu Kultury.
2. Zajęcia mogą być organizowane dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. Celem zajęć jest popularyzowanie różnych dziedzin twórczości artystycznej, rozwijanie talentów i
zainteresowań mieszkańców, promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego.
3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja wszystkich punktów niniejszego regulaminu oraz
złożenie pisemnej deklaracji. (zał nr 1)
4. Niektóre zajęcia ( wymagające zwiększonych nakładów finansowych) mogą być prowadzone odpłatnie.
II. SZPROTAWSKI DOM KULTURY
a) zapewnia uczestnikom salę do zajęć, dostęp do sanitariatów, niezbędny sprzęt i materiały,
b) udostępnia stroje, rekwizyty, itp.,
c) zobowiązany jest o wszelkich istotnych sprawach informować uczestników w trakcie zajęć lub na tablicy
ogłoszeń znajdującej się w SzDK,
d) zastrzega sobie prawo do zorganizowania zastępstwa lub odwołania zajęć w przypadku uzasadnionej
nieobecności instruktora prowadzącego,
e) promuje działalność sekcji zainteresowań poprzez pokazy i występy podczas imprez kulturalnych oraz
udział w konkursach i przeglądach a także poprzez informacje w mediach i na stronie internetowej SzDK i
UM Szprotawa.
III. PRAWA UCZESTNIKA ZAJĘĆ:
Uczestnik ma prawo:
a) brać udział w zajęciach, zgodnie z harmonogramem zajęć dla danej grupy,
b) brać udział, według określonych warunków, we wszystkich imprezach organizowanych przez placówkę,
c) brać udział w koncertach, pokazach, konkursach i przeglądach,
Poszczególne grupy na konkursy i przeglądy, typuje i zgłasza instruktor prowadzący zajęcia, po uzyskaniu
zgody dyrektora SzDK.
IV. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA ZAJĘĆ:.
Uczestnik ma obowiązek:
a) przestrzegać wszystkich punktów regulaminu,
b) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach,
c) przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas trwania zajęć,
d) zapoznawać się z informacjami zamieszczanymi na tablicy ogłoszeń znajdującej się w domu kultury,
e) godnie reprezentować placówkę i gminę we wszelkich konkursach, przeglądach i wydarzeniach
kulturalnych,
f) przestrzegać obowiązujących norm koleżeńskich i zasad współżycia społecznego,
g) podporządkować się wszelkim poleceniom i uwagom instruktora w sprawach organizacyjnych i
wychowawczych,

h) terminowo dokonywać opłat ( za udział w zajęciach płatnych),
i) dbać o porządek na sali oraz dobry stan wypożyczonych materiałów i sprzętu,
j) uczestniczyć w zajęciach dodatkowych wyznaczonych przez instruktora.
V. ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH:
1. Na zajęcia należy przychodzić odpowiednio wcześniej po to by spokojnie się przebrać.
2. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które złożyły pisemną deklarację i opłaciły składki za
zajęcia płatne.
3. W przypadku dziecka w wieku do 8 lat rodzic zobowiązany jest sprawdzić czy instruktor prowadzący jest
obecny i oddać dziecko pod jego opiekę.
4. Podczas zajęć taneczno – ruchowych obowiązuje zmienny strój do ćwiczeń oraz obuwie treningowe.
5. Cztery nieusprawiedliwione nieobecności z rzędu oraz niesystematyczne uczestnictwo tzw. „w kratkę”
może spowodować wykreślenie z zajęć.
6. Frekwencja mniejsza niż 3 osoby w grupie może spowodować odwołanie zajęć.
7. W przypadku nie przestrzegania zwyczajowo przyjętych norm obyczajowych instruktor ma prawo do
usunięcia uczestnika z zajęć.
8. Wypożyczony strój i sprzęt może być wydany tylko dziecku powyżej lat 13, natomiast poniżej lat 13
zostanie wypożyczony opiekunowi dziecka.
9. Wszelkie sprawy związane z zajęciami należy kierować bezpośrednio do instruktora danej grupy.
10. Wszystkich uczestników niepełnoletnich, obowiązuje zakaz wychodzenia z budynku w trakcie zajęć.
11. Uczestnicy po skończonych zajęciach pozostawiają salę w stanie sprzed zajęć ( nie zaśmiecona, stoliki ,
krzesła odpowiednio ustawione, zabrany sprzęt i rekwizyty).
VI. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS WYJAZDÓW:
1. Na wyjazdy uczestnicy niepełnoletni , zobowiązani są do przynoszenia pisemnej zgody rodziców na
wyjazd i udział w planowanym projekcie.
2. Kostiumy wykorzystywane podczas występów muszą być czyste i wyprasowane.
3. Podczas konkursów i przeglądów uczestników obowiązuje ustalony wcześniej image (strój, uczesanie,
makijaż itp.).
4. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas jazdy i imprezy ( projektu) oraz
podporządkować się poleceniom instruktora (opiekuna).
5. Po każdym występie należy pozostawić garderobę oraz autobus w stanie czystym.
VII. OPŁATY:
1. Opłata za zajęcia jest określona na podstawie Zarządzenia Dyrektora Szprotawskiego Domu Kultury.
2. Szprotawski Dom Kultury nie zwraca poniesionych opłat za niewykorzystane zajęcia.
3. Opłata może być regulowana jednorazowo - wpłata za cały rok działalności sekcji ( wrzesień- czerwiec) w
terminie od 15 września lub comiesięcznie do 15 dnia miesiąca.
4. Opłaty przyjmuje instruktor prowadzący zajęcia i rozlicza się z nich z księgowością SzDK.
5. Opłaty można również dokonać przelewem na wskazane konto: 20 1020 5460 0000 5902 0098 5523
(kserokopię dokonanej opłaty należy dostarczyć instruktorowi prowadzącemu zajęcia).

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany i bieżące informacje będą przekazywane
uczestnikom osobiście przez instruktora lub na tablicy ogłoszeń.
2. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje dyrektor Szprotawskiego Domu Kultury
3. Wszelkie uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania zespołów artystycznych należy zgłaszać
bezpośrednio instruktorowi prowadzącemu lub do dyrektora w godzinach przyjęć.

