REGULAMIN ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH I EDUKACYJNYCH
W KUŹNI ARTYSTYCZNEJ ORGANIZOWANYCH PRZEZ
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY „Amfiteatr” W SEZONIE 2018/2019

Regulamin niniejszy stanowi informację i określa zasady uczestnictwa w zajęciach
prowadzonych od września 2018 do czerwca 2019 w Kuźni Artystycznej
ul. Daszyńskiego 5 w Radomiu.
§1 WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
1. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja Regulaminu,
dokonanie opłaty i przedłożenie wypełnionej „Karty uczestnictwa”, a także
uregulowanie ew. zaległości względem MOK „Amfiteatr” z poprzedniego
sezonu.
2. „Kartę uczestnictwa” w imieniu małoletnich wypełniają rodzice lub prawni
opiekunowie. Karta stanowi załącznik nr 1 niniejszego regulaminu.
3. Informacja o prowadzonych zajęciach dostępna jest na stronie internetowej
MOK „Amfiteatr” www.amfiteatr.radom.pl i na tablicy informacyjnej w budynku
Kuźni Artystycznej ul. Daszyńskiego 5 oraz a stronie www.ibom.radom.pl
w zakładce dedykowanej domom kultury.
4. Pierwszeństwo przyjęcia do danej grupy mają osoby kontynuujące edukację
z poprzedniego sezonu, które zgłoszą kontynuację na odpowiednim formularzu
w wyznaczonym przez MOK „Amfiteatr” terminie.
5. Nowi Uczestnicy przyjmowani są według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania
wolnych
miejsc
podczas
Dnia
Otwartego
oraz
poprzez
platformę:
www.ibom.radom.pl Oferta zajęć prowadzonych przez MOK „Amfiteatr” dostępna
jest w zakładce: Oferta zajęć domów kultury.
6. Badanie
predyspozycji
zainteresowanych
przystąpieniem
do
zajęć
indywidualnych odbywa się podczas Dnia Otwartego.
7. Uczestnik zajęć jest zobowiązany przestrzegać Regulaminów porządkowych,
Regulaminów pracowni oraz zasad bezpieczeństwa i higieny, przepisów
obowiązujących w „Kuźni Artystycznej”, oraz stosować się do poleceń instruktora
prowadzącego zajęcia i innych upoważnionych pracowników.
8. W zajęciach mogą brać udział Uczestnicy, których stan zdrowia na to pozwala.
§2 PŁATNOŚĆ ZA ZAJĘCIA
1. Wysokość opłat za zajęcia określa Cennik zajęć (załącznik nr 2).
2. Cennik
zajęć
znajduje
się
na
stronie
internetowej
www.amfiteatr.radom.pl,
na
stronie:
www.ibom.radom.pl,
na
tablicy
informacyjnej oraz jest do wglądu w biurze w budynku Kuźni Artystycznej przy
ul. Daszyńskiego 5.
3. Opłata miesięczna za zajęcia jest stała (załącznik nr 2), za wyjątkiem opłat za
miesiące: wrzesień (zajęcia rozpoczynają się w połowie miesiąca) luty (ze

względu na ferie) oraz czerwiec (zajęcia kończą się w połowie miesiąca). Wówczas
odpłatność wynosi 50% stałej kwoty.
4. W przypadku chęci kontynuacji zajęć w kolejnym sezonie Uczestnik zobowiązany
jest do zgłoszenia kontynuacji na odpowiednim druku w wyznaczonym przez
MOK „Amfiteatr” terminie. Wnosi również jednorazową opłatę w wysokości 50 %
kwoty stałej za zajęcia grupowe lub zajęcia indywidualne na koniec sezonu na
poczet rezerwacji miejsca w przyszłym sezonie. Opłata ta jest wówczas
traktowana jako opłata za wrzesień.
5. Opłaty za zajęcia należy dokonywać z góry za dany miesiąc do 10-go dnia
miesiąca:
- PRZELEWEM na konto bankowe: Bank S.A. II/O Radom ul. Piłsudskiego 15;
nr konta: 07 1240 3259 1111 0000 2989 9522 (w tytule przelewu: należy
wpisać: imię i nazwisko uczestnika zajęć, nazwę zajęć, oraz informację za
jaki miesiąc wnoszona jest opłata)
- GOTÓWKĄ: w biurze „Kuźni Artystycznej” przy ul. Daszyńskiego 5
w godzinach pracy biura, czyli od 8 do 18 od poniedziałku do piątku, od 9 do 14
w sobotę (chyba, że informacja na drzwiach biura wskazuje inaczej)
6. W przypadku długotrwałej absencji Uczestnika zajęć (powyżej 1 miesiąca)
zgłoszonej na piśmie w biurze Kuźni Artystycznej, wniesiona opłata zostanie
przesunięta na poczet kolejnego miesiąca. Jeśli sytuacja zostaje zgłoszona przez
wniesieniem opłaty Uczestnik zostaje z niej zwolniony. Decyzję w tej sprawie
podejmuje dyrektor MOK „Amfiteatr (druk stanowi załączniki nr 3).
7. Uczestnik, który zalega z opłatą za 2 miesiące nie może brać udziału
w zajęciach. Pisemne upomnienie o braku płatności zostanie skierowane do
Rodzica/opiekuna na adres e-mail lub poprzez SMS.
W przypadku nie
uregulowania zaległości w
ciągu 14 dni, od daty wysłania upomnienia,
Uczestnik może zostać skreślony z listy. Instruktor może nie dopuścić
Uczestnika do zajęć a jego miejsce ma prawo zająć osoba z listy rezerwowej.
8. Jeśli zachowanie Uczestnika zajęć odbiega od ogólnie przyjętych norm. W
szczególności jeśli nie wykonuje poleceń Instruktora, jest niesubordynowany lub
w inny sposób dekoncentruje innych Uczestników zajęć może zostać skreślony z
listy.
9. Z opłat mogą być zwolnieni członkowie zespołów oraz soliści, którzy reprezentują
MOK „Amfiteatr” na przeglądach i konkursach (druk stanowi załączniki nr 3).
10.
Wydanie faktury jest możliwe na prośbę Uczestnika zajęć. Należy ten fakt
zgłosić przy dokonywaniu wpłaty. MOK „Amfiteatr” wystawia fakturę w ciągu 7
dni.
11.
Dokumentem potwierdzającym obecność na zajęciach jest prowadzona
przez Instruktora lista obecności w Dzienniku zajęć.
12.
Uczestnikom zajęć przysługują zniżki od cen obowiązujących w Cenniku
(załącznik nr 2) zniżka 50% przysługuje posiadaczom Karty „Rodzina Plus” dla każdego członka rodziny na jedne z wybranych zajęć.
13.
W kwestiach spornych decyzję podejmuje Dyrektora MOK „Amfiteatr” w
Radomiu na pisemny wniosek Uczestnika zajęć lub rodzica/opiekuna prawnego.

14.
Uczestnik zajęć/Rodzic/Opiekun prawny zobowiązany jest do zgłoszenia
w Biurze Kuźni Artystycznej rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach.
W przypadku braku informacji naliczane będą opłaty pomimo nieobecności
Uczestnika na zajęciach.
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§3 CHARAKTERYSTYKA ZAJĘĆ
Zajęcia odbywają się w budynku Kuźni Artystycznej przy ul. Daszyńskiego 5
w Radomiu.
W ramach zajęć mogą być organizowane dodatkowo wyjścia czy wycieczki poza
teren placówki za zgodą rodziców/opiekunów prawnych.
Czas trwania zajęć ustala instruktor z uwzględnieniem podziałów czasowych:
- zajęcia indywidualne: od 45 min do 60 min.
- zajęcia grupowe: od 45 do 90 min. (włączając w ten czas przebieranie się i inne
czynności niezbędne do przystąpienia do zajęć w tym np. przygotowanie
pracowni).
Czas trwania zajęć (grupowe i indywidualne) dla dzieci w wieku od 4 do 7 lat
może ulec skróceniu do 30 minut po uzgodnieniach instruktora z Kierownikiem
ds. edukacji kulturalnej ze względu na dostosowanie długości ich trwania do
predyspozycji i możliwości Uczestników.
Częstotliwość zajęć zawiera harmonogram dostępnym na stronie internetowej:
www.amfiteatr.radom.pl i w biurze Kuźni Artystycznej. Organizator zastrzega
sobie prawo do zmian w harmonogramie.
Poszczególne zajęcia objęte są limitami uczestnictwa wynikającymi z ich
charakteru i możliwości lokalowych.
W przypadku wyczerpania limitu przyjęć zainteresowany zostanie umieszczony
na liście rezerwowej.
§4 ODWOŁYWANIE I ODPRACOWYWANIE ZAJĘĆ
W przypadku nieobecności instruktora prowadzącego zajęcia są realizowane
w innym wskazanym przez instruktora terminie.
O odwołaniu zajęć Uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie przez SMS
lub drogą e-mail.
MOK „Amfiteatr” zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku
wyjątkowych okoliczności, tj. zaistnienia tzw. siły wyższej. Odpracowaniu nie
podlegają dni świąteczne. W takich przypadkach nie ma możliwości zwrotu
dokonanej opłaty za zajęcia.
W przypadku choroby instruktora potwierdzonej zwolnieniem lekarskim do 14stu dni dopuszcza się odpracowanie zajęć wyłącznie za zgodą instruktora.
W przypadku dłuższej nieobecności instruktora MOK „Amfiteatr” zobowiązany
jest on do zapewnienia zastępstwa lub odwołania zajęć. W przypadku odwołania
zajęć i braku możliwości odpracowania zajęć opłaty od Uczestników nie będą
pobieranie.

§5 REZYGNACJA Z ZAJĘĆ
1. Rezygnację z uczestnictwa w zajęciach należy zgłaszać pisemnie w biurze
Kuźni
Artystycznej
lub
drogą
mailową
na
adres:
kuznia.artystyczna@gmail.com. Wówczas następuje zawieszenie w naliczaniu
opłat. Z tym zastrzeżeniem, że rezygnacja z zajęć nie zwalnia uczestnika od
obowiązku uregulowania wszelkich zaległych należności, jakie miały miejsce
do dnia złożenia rezygnacji.
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§6 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
Z pracowni i sal zajęciowych wolno korzystać wyłącznie w obecności instruktora
lub upoważnionego pracownika MOK „Amfiteatr”. Korzystanie ze sprzętu
znajdującego się w pracowniach bez zgody instruktora lub pracownika jest
zabronione.
Obowiązuje zakaz wynoszenia sprzętu i wyposażenia poza salę zajęciową.
Uczestnicy zajęć ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu
MOK „Amfiteatr”. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność spada na
rodziców/prawnych opiekunów. Osoba odpowiedzialna za poniesione szkody,
zobowiązana jest do ich pokrycia na zasadach i w terminach wyznaczonych przez
MOK „Amfiteatr”.
Rodzic ma prawo dobrowolnie dodatkowo ubezpieczyć dziecko od następstw
nieszczęśliwych wypadków, co jest szczególnie zalecane, jeśli Uczestnik bierze
udział w zajęciach ruchowych lub innych narażających na kontuzję.
Instruktor ponosi odpowiedzialność za nieletniego Uczestnika, jedynie w trakcie
trwania zajęć.
Kwestie
nie
ujęte
w
niniejszym
Regulaminie
podejmuje
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury „Amfiteatr” w Radomiu.
Integralną część regulaminu stanowią załączniki tj:
1) załącznik nr 1 – Karta uczestnictwa
2) załącznik nr 2 – Cennik zajęć
3) załącznik nr 3 – Wniosek o zwolnienie z opłat

