
REGULAMIN ZAJĘĆ WOKALNYCH w CENTRUM KULTURY  

I BIBLIOTECE GMINY STUDZIENICE w sezonie 2020/2021 

 
§ 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH  

1. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja Regulaminu oraz 

wypełnienie Karty Uczestnictwa,. 

2. Zajęcia są prowadzone od 8 września 2020 do 31 sierpnia 2021 . 

3. Zapisy na zajęcia można dokonać osobiście w biurze CKiB w Ugoszczy i/ lub w WDK      

Studzienice. 

4. Osoby przyjęte, a w przypadku osób niepełnoletnich ich prawni opiekunowie mają obowiązek 

wypełnienia Karty Uczestnika, przed przystąpieniem do pierwszych zajęć.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia ze względu na wyczerpany limit 

             miejsc w danej grupie.  

 

 

§ 2. PROWADZENIE I ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ 

1. Zajęcie wokalne są prowadzone w Wiejskim Domu Kultury w Studzienicach, ul. 

Brzozowa 5, 77-143 Studzienice.  

2. Osoba prowadząca zajęcia sprawuje opiekę nad uczestnikiem zajęć wyłącznie podczas 

ich trwania. 

3. Obecność na zajęciach odnotowuje prowadzący zajęcia.  

4. CKiB zobowiązuje się do prowadzenia zajęć zgodnie z grafikiem. CKiB zastrzega sobie 

prawo do odwołania zajęć w przypadku choroby osoby prowadzącej zajęcia bądź innej 

losowej przyczyny uniemożliwiającej odbycie zajęć.  

5. O ewentualnym odwołaniu zajęć Uczestnik lub opiekun prawny zostanie poinformowany 

        telefonicznie. 

 

§ 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych 

przepisów przeciwpożarowych, porządkowych oraz BHP . 

2. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania 

wyposażenia pracowni lub Sali ponosi osoba nieprzestrzegająca zasad jej użytkowania.   

3. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie. 

4. Zastrzegamy, że pomimo stosowania przez CKiB szczególnych środków ochronnych, 

nie powoduje to całkowitego wyeliminowania ryzyka zakażenia wirusem SARS CoV-

2. 

5. Zgoda rodzica na uczestnictwo dziecka w zajęciach jest jednoznaczna z podjęciem 

ryzyka zakażenia oraz wystąpienia powikłań choroby COVID-19 ( w tym 

nieodwracalnego uszkodzenia płuc lub zgonu), a także przeniesienia zakażenia na inne 

osoby, w tym członków rodziny uczestnika. 

6. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany i bieżące informacje będą 

      przekazywane Uczestnikom osobiście przez instruktora lub na tablicy ogłoszeń. 

7. W sprawach nieujętych niniejszym regulaminem decyduje Dyrektor CKiB. 

 

 

 

Zał. do regulaminu – Karta Uczestnictwa w zajęciach  

 

 



Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Studzienice 
Ugoszcz 12b, 77-142 Ugoszcz 
Nip: 842-158-32-27, Regon: 771327706 
tel.: 59 821 47 88, tel. mob.: 530 024 586 
email: kultura.studzienice@gmail.com  www.kulturastudzienice.pl 
                                                                                                                              

 

Karta uczestnictwa 
 

Zajęcia w Centrum Kultury i Bibliotece Gminy Studzienice   
( wokal ) 

 

 
Imię i nazwisko uczestnika 

 

 
 

 
Wiek i data urodzenia  

 
 

Adres zamieszkania  
 
 

 
Telefon kontaktowy 

 

 
 

Imię i nazwisko  
rodzica/opiekuna prawnego 

(w przypadku osób niepełnoletnich) 

 
 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem zajęć wokalnych w Centrum Kultury i Bibliotece Gminy 
Studzienice w sezonie 2020/2021 i akceptuję jego treść. Wyrażam zgodę na udział w zajęciach */mojego 
dziecka …………………………………………………………………………………./ oraz wyrażam zgodę na 
zamieszczenie przez Centrum Kultury i Bibliotekę Gminy Studzienice Ugoszcz 12b, 77-142 Ugoszcz wizerunku 
mojego dziecka utrwalonego podczas zajęć – (np. stronie i podstronach www / zdjęciach i filmach 
reklamowych)w celach związanych z upublicznieniem fotorelacji/wideo relacji z przebiegu zajęć w celach 
promocyjnych ). Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych 
zdjęć/materiałów audiowizualnych w formie elektronicznej i drukowanej. 
Zostałem/zostałam poinformowany/a, że: 

 wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a 
wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie 
przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została 
ona udzielona. 

 

 
…………………………………………………… 
    * Data i czytelny podpis uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego 

 

* w przypadku osób niepełnoletnich: 

- imię i nazwisko dziecka wpisuje rodzic/opiekun prawny 

- oświadczenie podpisuje rodzic/opiekun prawny 

mailto:kultura.studzienice@gmail.com
http://www.kulturastudzienice.pl/

