REGULAMIN UCZESTNICTWA
W ZAJĘCIACH EDUKACYJNO-ARTYSTYCZNYCH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ PUŁAWSKI OŚRODEK KULTURY „DOM CHEMIKA”
§1
1. Organizatorem zajęć edukacyjno-artystycznych jest Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”.
2. Informacja o prowadzonych zajęciach dostępna jest na stronie internetowej Ośrodka www.domchemika.pl na
portalu „Strefa Zajęć” oraz w siedzibie Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika” (ul. Wojska Polskiego 4,
24-100 Puławy, tel. 81 887 96 01).
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Zapisy odbywają się poprzez system internetowy „Strefa Zajęć”, dostępny na stronie www.strefazajec.pl.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkretnych zajęciach jest akceptacja przez instruktorów zajęć wypełnionej
„Deklaracji uczestnictwa w zajęciach”.
3. Deklarację można wypełnić jedynie przez utworzenie konta w systemie internetowym „Strefa Zajęć”. Dostęp
do systemu mogą mieć wyłącznie osoby pełnoletnie/opiekunowie prawni.
4. Pierwszeństwo przyjęcia do grupy mają osoby kontynuujące edukację z lat poprzednich. W przypadku większej
liczby nowych uczestników od liczby wolnych miejsc w grupie, organizator zajęć zastrzega sobie prawo do
stworzenia listy rezerwowej.
5. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie zapisane osoby. Uczestnik nie może odstąpić udziału
w opłaconych zajęciach osobom trzecim bez konsultacji z instruktorem danych zajęć.
6. Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmian w rozkładzie zajęć, o czym bezzwłocznie poinformuje uczestników
zajęć za pośrednictwem instruktora i portalu Strefa Zajęć.
§3
ORGANIZACJA ZAJĘĆ
1. W czasie zajęć w sali mają prawo przebywać tylko uczestnicy.
2. O obecności rodzica lub opiekuna prawnego w czasie prowadzenia zajęć w uzasadnionych przypadkach
decyduje instruktor prowadzący zajęcia.
3. Podczas zajęć obowiązuje strój i obuwie dostosowane do prowadzonych zajęć.
4. Instruktorzy i pracownicy POK „Dom Chemika” nie zapewniają opieki nieletnim, ani nie ponoszą
odpowiedzialności za uczestników zajęć, zarówno przed rozpoczęciem zajęć, jak i po ich zakończeniu.
5. Zabrania się opuszczania budynku uczestnikom podczas trwania zajęć oraz podczas przerwy. Instruktor nie
ponosi odpowiedzialności za uczestników opuszczających salę w trakcie zajęć (np. wyjście do toalety).
6. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu zajęć, poszanowania mienia instytucji,
przestrzegania zasad bezpieczeństwa i kulturalnego zachowania się względem współuczestników zajęć,
instruktora i pracowników Ośrodka Kultury.
7. Instruktor może złożyć wniosek do Dyrektora o skreślenie uczestnika z listy uczestników
w przypadku:
a. braku uiszczenia opłaty za zajęcia po upływie wyznaczonego terminu płatności;
b. nagannego zachowania utrudniającego pracę instruktora;
c. częstej nieuzasadnionej absencji, w wyniku której ulega destabilizacji praca grupy (próby, występy,
konkursy, itp.).
8. Dokumentem potwierdzającym obecność na zajęciach jest prowadzony przez instruktora dziennik zajęć.

§4
ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ
Zajęcia mogą zostać odwołane w przypadku:
1. Choroby instruktora.
2. Sytuacji, gdy na terenie instytucji odbywa się impreza artystyczna lub uroczystość uniemożliwiająca
przeprowadzenie zajęć.
3. Zaistnienia przypadków tzw. wypadku losowego.
4. Wyjazdu instruktora na konkursy, warsztaty, szkolenia.

§5
OBOWIĄZKI I PRAWA UCZESTNIKA ZAJĘĆ
Uczestnik zajęć zobowiązany jest do:
1. Przestrzegania warunków bezpieczeństwa podczas trwania zajęć.
2. Przestrzegania i zachowania czystości oraz poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania się.
3. Stosowania się do poleceń instruktora.
4. Terminowego dokonywania opłat za udział w zajęciach.
5. Dbałości o porządek w sali oraz dobry stan używanych podczas zajęć strojów i/lub rekwizytów i odłożenia ich
w przeznaczone miejsce po skończeniu zajęć.
6. Poinformowania o zamiarze rezygnacji z zajęć z miesięcznym wyprzedzeniem.
Każdy uczestnik zajęć ma prawo:
1. Uczestniczyć w zajęciach, na które został zapisany.
2. Zgłaszać do instruktora wnioski i pomysły dotyczące działalności grupy.
3. Korzystać z oferty Ośrodka w pierwszej kolejności, np. kontynuacji uczestnictwa w zajęciach w kolejnym roku.
§6
OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH UCZESTNIKA ZAJĘĆ
Rodzice/opiekunowie prawni uczestnika zajęć zobowiązani są do:
1. Założenia/rejestracji konta na portalu „Strefa Zajęć” i zapisania swojego dziecka do konkretnej grupy
artystycznej.
2. Informowania instruktora przed zajęciami o każdej niedyspozycji uczestnika zajęć, stanie jego zdrowia, jeśli
może mieć wpływ na ograniczenia w wykonywaniu ćwiczeń.
3. Poniesienia odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia i zniszczenia mienia POK „Dom Chemika”,
spowodowane przez nieletniego uczestnika zajęć.
4. Zapewnienia uczestnikowi zajęć odpowiedniego stroju oraz obuwia na zmianę.
5. Przywiezienia na zajęcia i odebrania nieletniego uczestnika zajęć natychmiast po ich zakończeniu.
6. Dostarczenia instruktorowi pisemnej zgody na udział nieletniego uczestnika zajęć w wyjazdach na konkursy,
przeglądy, warsztaty itd.
7. Terminowego dokonywania opłat za udział w zajęciach.
8. Zobligowania dziecka/wychowanka do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
§7
OBOWIĄZKI PUŁAWSKIEGO OŚRODKA KULTURY „DOM CHEMIKA”
Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika” zobowiązuje się do:
1. Zapewnienia uczestnikom sali do zajęć oraz sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć.
2. Udostępniania strojów, rekwizytów i innych elementów niezbędnych do prowadzenia prób i/lub występów.
3. Promowania działalności artystycznej uczestników zajęć poprzez udział w konkursach, przeglądach,
występach, warsztatach, itd.

4. Wsparcia finansowego podczas wyjazdów na konkursy, festiwale, przeglądy (koszty transportu,
akredytacji) w zależności od indywidualnych potrzeb poszczególnych grup artystycznych.
§8
OPŁATY
1. Odpłatność za zajęcia ma formę roczną i jest płatna w 10 ratach (od września do czerwca).
2. Wysokość opłat za udział w zajęciach regulowana jest Zarządzeniem Dyrektora POK „Dom Chemika”.
3. Wpłat można dokonywać przelewem na konto:
Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”
ul. Wojska Polskiego 4, 24-100 Puławy
Getin Bank 59 1560 0013 2367 1256 5276 0001
lub w kasie POK „Dom Chemika”
najpóźniej do 15 dnia każdego miesiąca.
W tytule przelewu należy podać CRS/nr użytkownika*–nr zajęcia*IMIĘ I NAZWISKO
(*generowane w panelu użytkownika www.strefazajec.pl)
4. Obowiązują zniżki z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny i Karty „Puławska Duża Rodzina” (informacja
na temat zniżek w kasie POK „Dom Chemika”).
5. Osoby uczęszczające na zajęcia w POK „Dom Chemika” minimum 10 lat są całkowicie zwolnione
z opłat za zajęcia.
6. Nieobecność uczestnika na zajęciach nie zwalnia z obowiązku płatności. Jedynie długotrwała nieobecność
spowodowana, np. chorobą uczestnika zajęć jest okolicznością mającą wpływ na zwolnienie go z części
lub całości opłaty za dany miesiąc (zwolnienie możliwe jest na podstawie pisemnego wniosku
rodzica/opiekuna prawnego złożonego do instruktora prowadzącego). Zasada zmniejszenia opłaty za
miesiąc dotyczy również dłuższej uzasadnionej nieobecności instruktora.
7. Instruktorzy mają obowiązek kontrolowania regularnych wpłat za udział w zajęciach.
8. W przypadku rezygnacji z zajęć, uczestnik zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie instruktora na
piśmie oraz uiszczenia pełnej kwoty zgodnej z cennikiem za miesiąc, w którym następuje rezygnacja.
9. W przypadkach związanych ze szczególną sytuacją materialną lub rodzinną uczestnika zajęć, na jego
(rodzica/opiekuna prawnego) pisemną prośbę, Dyrektor Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika”
może ustalić indywidualne warunki płatności lub zwolnienie z uiszczania opłat.
§9
WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ ORAZ PRZEBYWANIA W BUDYNKU
POK „DOM CHEMIKA” PODCZAS PANDEMII COVID-19 W POLSCE
1. Zasady przebywania w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika”:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

na terenie ośrodka obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa oraz zachowania odstępu min. 1,5 metra;
przed wejściem do budynku należy zdezynfekować ręce;
w obiekcie mogą przebywać jedynie uczestnicy zajęć indywidualnych i grupowych;
ze względu na konieczność ograniczenia ilości osób przebywających w obiekcie, rodzice/opiekunowie
uczestnika zajęć mogą jedynie przyprowadzić dziecko na miejsce zajęć i niezwłocznie opuścić budynek;
rodzice/opiekunowie oczekują na dziecko po zajęciach przed wejściem do ośrodka;
podczas przekazania uczestnika zajęć instruktorowi, obowiązuje nakaz zasłaniania ust
i nosa;
wejście do budynku odbywa się w systemie rotacyjnym tj. jeden uczestnik/grupa wychodzi – jeden
uczestnik/grupa wchodzi;
uczestnicy zajęć mają możliwość korzystania jedynie z przygotowanej dla nich toalety (WC);
zakazuje się uczestnikom zajęć swobodnego poruszania się po obiekcie.

2. Zasady przeprowadzania zajęć indywidualnych:
•

•
•
•

przed pierwszymi zajęciami każdy uczestnik jest zobowiązany dostarczyć oświadczenie zawierające krótki
wywiad epidemiczny (Załącznik nr 1- dla uczestników niepełnoletnich, Załącznik nr 2- dla uczestników
pełnoletnich);
zajęcia indywidualne odbywają się z zachowaniem bezpiecznej odległości minimum 2 metrów pomiędzy
instruktorem a uczestnikiem zajęć;
po zakończeniu zajęć uczestnik zobowiązany jest do dezynfekcji rąk oraz niezwłocznego opuszczenia
budynku;
pomiędzy zajęciami wprowadza się 15 minutową przerwę, w celu dokonania dezynfekcji przedmiotów
użytych podczas przeprowadzonych zajęć;

3. Zasady przeprowadzania zajęć grupowych:
•

•
•
•
•

przed pierwszymi zajęciami każdy uczestnik jest zobowiązany dostarczyć oświadczenie zawierające krótki
wywiad epidemiczny (Załącznik nr 1- dla uczestników niepełnoletnich, Załącznik nr 2- dla uczestników
pełnoletnich);
przed rozpoczęciem zajęć odbywa się sprawdzenie listy obecności;
zajęcia grupowe odbywają się (w miarę możliwości) z zachowaniem bezpiecznej odległości minimum 1,5
metra pomiędzy uczestnikami zajęć oraz instruktorem;
po zakończeniu zajęć uczestnicy zobowiązany jest do dezynfekcji rąk oraz niezwłoczne opuszczenie
budynku;
pomiędzy zajęciami wprowadza się 15 minutową przerwę w celu dokonania dezynfekcji przedmiotów
użytych podczas przeprowadzonych zajęć;

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Treść niniejszego Regulaminu zastępuje wszystkie regulacje pisemne i ustne dotyczące organizacji zajęć
edukacyjno-artystycznych obowiązujące do dnia jego wprowadzenia.
2. Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany Regulaminu wprowadzane będą w formie pisemnej
i przekazywane uczestnikom osobiście lub za pośrednictwem strony www.domchemika.pl
3. O sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyduje Dyrektor Puławskiego Ośrodka Kultury
„Dom Chemika”.
4. Wszelkie uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania zajęć artystycznych należy zgłaszać bezpośrednio
do Dyrektora Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika”.

Załącznik nr 1
do Regulaminu uczestnictwa w zajęciach
edukacyjno-artystycznych organizowanych
w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika”

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA,
..........................................................................
(Imię i nazwisko dziecka )

KTÓRE UCZĘSZCZA NA ZAJĘCIA EDUKACYJNO-ARTYSTYCZNE
ORGANIZOWANE W POK „DOM CHEMIKA”
w roku szkolnym 2020/2021
Ja, niżej podpisana/podpisany, oświadczam, że:
1. Zapoznałam/em się i akceptuję Regulamin obowiązujący w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika”.
2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się COVID-19 mojego dziecka, mnie, moich domowników,
pracowników i innych dzieci uczestniczących w zajęciach. Jestem świadoma/y, iż podanie nieprawdziwych
informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników zajęć wraz z nauczycielami, dyrekcją, jak
również ich rodzinami.
3. Ponoszę pełną odpowiedzialność za podjętą przez siebie decyzję związaną z przyprowadzeniem dziecka na
zajęcia do POK „Dom Chemika” oraz dowożeniem go do wskazanej wyżej placówki, tym samym na
narażenie na zakażenie COVID-19.
4. Zarówno ja jak i moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) nie jesteśmy
objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy.
5. Zobowiązuję się do przyprowadzenia dziecka na zajęcia do POK „Dom Chemika” wyłącznie wtedy, kiedy
moje dziecko będzie zdrowe.
6. Zostałem/am poinformowana/y, iż zgodnie z procedurami mam obowiązek zasłaniania ust
i nosa wchodząc do budynku. Zobowiązuję się do stosowania maseczki ochronnej podczas
przyprowadzania dziecka do placówki.
7. Zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od instruktorów lub pracowników POK „Dom
Chemika”, jak również zabierania dziecka w trybie natychmiastowym w przypadku, gdyby u mojego
dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe.
8. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrektora POK „Dom
Chemika”
9. Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił skarg,
zażaleń, pretensji, będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemicznego istniejącego w obecnej sytuacji
w kraju.
10. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w przypadku zarażenia
COVID-19.
Osoba do kontaktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Numer telefonu . …………………………………………………………………….
Adres mailowy (opcjonalnie)………………………………………………………..

...............................
data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

Załącznik nr 2
do Regulaminu uczestnictwa w zajęciach
edukacyjno-artystycznych organizowanych
w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika”

OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEJ OSOBY,

..........................................................................
(Imię i nazwisko )

KTÓRA UCZĘSZCZA NA ZAJĘCIA EDUKACYJNO-ARTYSTYCZNE
ORGANIZOWANE W POK „DOM CHEMIKA”

w roku szkolnym 2020/2021
Ja, niżej podpisana/podpisany, oświadczam, że:
1. Zapoznałam/em się i akceptuję Regulamin obowiązujący w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika”.
2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się COVID-19 mnie, moich domowników, pracowników
i innych osób uczestniczących w zajęciach. Jestem świadoma/y, iż podanie nieprawdziwych informacji
naraża na kwarantannę wszystkich uczestników zajęć wraz z instruktorami, dyrekcją, jak również ich
rodzinami.
3. Ponoszę pełną odpowiedzialność za podjętą przez siebie decyzję związaną z uczestnictwem w zajęciach
organizowanych przez POK „Dom Chemika, tym samym na narażenie siebie na zakażenie COVID-19.
4. Zarówno ja jak i moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) nie jesteśmy
objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy.
5. Zobowiązuję się do przychodzenia na zajęcia do POK „Dom Chemika” wyłącznie wtedy, kiedy będę
zdrowa/y.
6. Zostałam/em poinformowana/y, iż zgodnie z procedurami mam obowiązek zasłaniania ust
i nosa wchodząc do budynku.
7. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrektora
POK „Dom Chemika”.
8. Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojej osoby na terenie placówki nie będę wnosił/a skarg, zażaleń,
pretensji będąc całkowicie świadomy/a zagrożenia epidemicznego istniejącego w obecnej sytuacji w kraju.
9. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w przypadku zarażenia
COVID-19.

Numer telefonu . ……………………………………...
Adres mailowy (opcjonalnie) ………………………………………….

…………………………………………….
data i podpis pełnoletniego uczestnika zajęć

Informacja o ochronie danych osobowych
W celu realizacji obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) zwanym, dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”, ul. Wojska Polskiego 4,
24-100 Puławy, zwany dalej POK.
2. W POK jest powołany Inspektor Ochrony Danych. Kontakt pisemny na iod@domchemika.pl lub adres POK
podany w pkt.1.
3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz zgody w zakresie,
w jakim została udzielona (art. 6ust. 1 lit. a).
4. Administrator przetwarza następujące kategorie danych: dane osobowe i dane kontaktowe.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania uniemożliwia udział w określonej ofercie
artystycznej.
6. Dane osobowe Administrator udostępnia podmiotom i organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
oraz podwykonawcom - podmiotom, z których usług korzysta przy przetwarzaniu danych osobowych.
7. W sytuacji zagrożenia epidemicznego w kraju, zwłaszcza w przypadku podejrzenia o zakażenie chorobą
zakaźną, w tym COVID-19 osób korzystających z oferty artystycznej POK, Administrator przekazuje dane
osobowe właściwym organom sanitarnym, w tym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Puławach
i Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu, na podstawie obowiązujących przepisów.
8. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego (poza obszar Europejskiego Obszaru
Gospodarczego).
9. Okres przechowywania danych: dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji danej oferty
artystycznej, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przepisami prawa. W przypadku wyrażenia
zgody na przetwarzanie danych osobowych, do czasu jej cofnięcia.
10. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania (poprawiania)
swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie
danych przetwarzanych na podstawie zgody.
11. Dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.

