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Regulamin uczestnictwa w zajęciach MDK
w sezonie 2021/2022

I. WARUNKI UCZESTNICTWA w zajęciach
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez MDK przy ulicy Głównej 19 jest:
− podpisana przez rodzica/opiekuna umowa uczestnictwa
II. PŁATNOŚCI za zajęcia
1. Według cennika zamieszczonego na stronie www.mdk-kazimierz.pl
2. Dokumentem potwierdzającym obecność na zajęciach jest prowadzona przez instruktora
lista obecności.
III. MIEJSCE ORAZ CZAS ZAJĘĆ
1. Zajęcia odbywają się wyłącznie w wyznaczonym przez Dyrektora miejscu w godzinach
pracy MDK
2. Czas zajęć ustalony jest na podstawie grafiku przygotowanego przez instruktora
prowadzącego dane zajęcia.
3. Uczestnicy zajęć nie mogą przebywać w salach zajęciowych bez instruktora
4. Zajęcia nie odbywają się w okresie dni wolnych od pracy
IV. ODWOŁANIE ZAJĘĆ
1. Dom Kultury zastrzega sobie uprawnienie do jednostronnego odwołania zajęć, bez
konieczności wskazywania przyczyny. Oświadczenie o odwołaniu zajęć może zostać
złożone Uczestnikowi w dowolny sposób, w tym poprzez ogłoszenie na stronach
internetowych Domu Kultury.
V. WYPOSAŻENIE PRACOWNI I SAL W KTÓRYCH ORGANIZOWANE SĄ ZAJĘCIA
1. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody instruktora wyposażenia
pracowni lub sali poza budynek MDK.
2. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania
wyposażenia pracowni lub sali ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania.
W przypadku osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby.
3. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada instruktor
prowadzący zajęcia lub pracownik MDK.

4. W sytuacjach łamania niniejszych zasad, poszczególne osoby tracą możliwość
korzystania z pracowni lub uczestnictwa w zajęciach bez prawa do zwrotu opłaty
semestralnej

VI. POZOSTALE POSTANOWIENIA

1. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych
przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
2. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, uczestnicy zajęć obowiązani są do stosowania
się do poleceń instruktora, pracownika MDK.
3. Na terenie obiektu obowiązuje wewnętrzna procedura bezpieczeństwa dotycząca
zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 oraz zasady gromadzenia i przetwarzania
danych osobowych podmiotów zawierających umowy cywilnoprawne z Domem Kultury.
Dokumenty dostępne są w siedzibie MDK oraz na stronie www.mdk-kazimierz.pl.

