
Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach nr GOK-Buczkowice.011.8.2020 z dnia 28.08.2020 r. 
Regulamin Uczestnictwa w Zajęciach organizowanych w Gminnym Ośrodku Kultury w Buczkowicach w roku szkolnym 2020/2021 

1. Organizator zajęć: Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach, ul. Wyzwolenia 554, 43-374 Buczkowice, tel./fax (33) 8177 120, 505 076 200, 513 787 693, e-mail: 
gokbuczkowice@gokbuczkowice.com, www.gokbuczkowice.com 

2. Warunki przyjęcia i uczestnictwa w zajęciach: 

 złożenie deklaracji udziału w zajęciach przez uczestnika (rodziców/opiekunów prawnych) i oświadczenia COVID-19 

 brak przeciwwskazań zdrowotnych, fizycznych i wychowawczych do udziału w zajęciach 

 terminowe uiszczenie opłaty za udział w zajęciach – odpłatność może być dokonana wyłącznie przelewem na konto bankowe GOK: 04 1240 4142 1111 0000 4822 7979, 
w  tytule prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz nazwę i miejscowość zajęć 

3. Organizacja zajęć: 

 organizator zastrzega sobie prawo do zmian grafiku zajęć, o czym poinformuje uczestników lub rodziców/opiekunów uczestników zajęć 

 podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora prowadzącego; odpowiedzialność instruktora za opiekę kończy się z chwilą zakończenia zajęć; 

 odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni lub sali ponosi osoba nieprzestrzegająca zasad ich użytkowania –
w przypadku osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby 

 na salę, w której odbywają się zajęcia należy wchodzić w obuwiu zmiennym 

 GOK nie zobowiązuje się do pilnowania i przechowywania rzeczy pozostawionych na korytarzach lub w salach i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy 
pozostawione w tych pomieszczeniach 

 uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób, przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa 

 w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć obowiązani są do stosowania się do poleceń pracowników GOK 

 GOK zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia i planu zajęć o czym uczestnicy będą informowani na bieżąco poprzez informacje zamieszczane na stronie 
internetowej www.gokbuczkowice.com, osobiście lub telefonicznie 

 GOK zastrzega sobie prawo do organizowania dodatkowych prób, zajęć, występów oraz wyjazdów na konkursy, przeglądy itp.  

 podczas zajęć obowiązuje całkowity zakaz nagrywania, filmowania i fotografowania bez wiedzy i zgody instruktora prowadzącego   
4.  Obowiązki uczestnika zajęć (rodziców/opiekunów): 

 systematyczne uczestniczenie w zajęciach; punktualne stawianie się na zajęciach (max 10 minut przed rozpoczęciem) 

 dowiadywanie się o terminach i zmianach w organizacji zajęć telefonicznie (33) 8177 120, 505 076 200, 513 787 693 

 terminowe uiszczenie opłaty za uczestnictwo w zajęciach w wysokości:  
- 50 zł – dzieci, młodzież i dorośli uczący się do 25 roku życia z terenu gminy Buczkowice oraz dzieci i młodzież uczęszczająca do placówek szkolnych na terenie gminy 

Buczkowice; 100 zł – dzieci, młodzież i dorośli spoza terenu gminy Buczkowice, osoby pełnoletnie z terenu gminy Buczkowice nieuczące się oraz powyżej 25 roku życia 
– jednorazowa wpłata (wpisowe) na cały rok szkolny 2020/2021 za udział (zgodnie z listami uczestników) w jednym spośród następujących zajęć: plastyczne, 
taneczne, breakdance, dancehall, teatralne, kickboxing, szachowe; odpłatność należy uiścić w terminie do 30 grudnia 2020 r., w przypadku dołączenia do zajęć po 
30.12.2020 r. przed upływem miesiąca od dołączenia; za udział w każdym z wymienionych zajęć obowiązuje osobna odpłatność; 3 dziecko spośród rodzeństwa jest 
zwolnione z opłaty za wymienione zajęcia   

- 100 zł – dzieci i młodzież z terenu gminy Buczkowice oraz dzieci i młodzież uczęszczająca do placówek szkolnych na terenie gminy Buczkowice; 200 zł – dzieci, 
młodzież i dorośli spoza terenu gminy Buczkowice, osoby pełnoletnie z terenu gminy Buczkowice nieuczące się oraz powyżej 25 roku życia; opłata jednorazowa 
(wpisowe) za udział w warsztatach ceramicznych w roku szkolnym 2020/2021 (grudzień-maj); odpłatność należy uiścić w terminie do 26 lutego 2021 r. 

- 200 zł – opłata jednorazowa (wpisowe) za udział w zajęciach modelarskich w roku szkolnym 2020/2021; odpłatność należy uiścić w terminie do 30 listopada 2020 r. 
- 32 zł za udział w jednych półtoragodzinnych zajęciach języka niemieckiego  
- 50 zł – opłata jednorazowa (wpisowe) za udział w zajęciach wokalnych dla osób dorosłych „Echo Godziszki” w roku szkolnym 2020/2021; odpłatność należy uiścić 

w terminie do 30 grudnia 2020 r. 
- 50 zł – opłata jednorazowa (wpisowe) za udział w zajęciach teatralnych dla osób dorosłych „Teatr i My” w roku szkolnym 2020/2021; odpłatność należy uiścić  

w terminie do 30 grudnia 2020 r.  
- zajęcia, które są organizowane w trybie online nie powodują roszczenia finansowego ze strony GOK 

 ponoszenie odpowiedzialności materialnej za zniszczenie lub zgubienie z własnej winy sprzętu użyczonego oraz wyrządzone szkody w salach 
5. Obowiązki rodziców/opiekunów prawnych: 

 za bezpieczną drogę nieletnich na zajęcia (do godz. rozpoczęcia zajęć) i powrót do domu (od godziny zakończenia zajęć) odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni 

 interesowanie się postępami dziecka i współdziałanie w organizacji zajęć 

 informowanie GOK o ewentualnych zmianach danych podanych w deklaracji uczestnictwa w zajęciach 

 informowanie GOK SMS-owo lub telefonicznie o nieobecności dziecka na zajęciach 
6. Wykluczenie z zajęć: 

 brak dyscypliny podczas zajęć i pobytu, opuszczanie zajęć GOK bez telefonicznego lub pisemnego usprawiedliwienia 

 brak zaangażowania 

 nieuczestniczenie w występach organizowanych przez GOK oraz wyjazdowych przeglądach i konkursach 

 w przypadku opuszczenia, bez wcześniej nieusprawiedliwionej przyczyny, 3 zajęć z rzędu, uczestnik zostanie skreślony z listy uczestników i nie będzie mu się należał 
zwrot opłaty za uczestnictwo w zajęciach, podobnie jak gdy zrezygnuje lub zostanie wykreślony z zajęć z własnej winy 

 przy usprawiedliwianiu nieobecności obowiązują formy: ustna, telefoniczna, smsowa lub e-mailowa (z adnotacją w dzienniku)  

 brak uregulowanej w terminie odpłatności za zajęcia 
7. Świadczenia GOK dla uczestników zajęć 

W miarę posiadanych możliwości finansowych GOK będzie promował, delegował, pomagał w rozwoju zespołu proporcjonalnie do zaangażowania w występy, 
zainteresowanie publiczności itp.  
W wyjątkowych sytuacjach, na prośbę uczestnika zajęć, dyrektor GOK może w drodze wyjątku zwolnić uczestnika z uiszczania opłaty za udział w zajęciach. 

8. Przetwarzanie danych osobowych: 

 Wszyscy uczestnicy zajęć muszą podpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, którą można pobrać ze strony internetowej GOK (deklaracja udziału w zajęciach). 
W przypadku uczestników niepełnoletnich taką zgodę muszą wyrazić rodzice lub prawni opiekunowie osób niepełnoletnich. Brak zgody na przetwarzanie danych 
osobowych jest równoznaczny z brakiem możliwości udziału w zajęciach. 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie 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 dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy, iż: 
Administratorem Danych Osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach, ul. Wyzwolenia 554, 43-374 Buczkowice, REGON: 072361087, tel. (33) 8177 120,  
e-mail: gokbuczkowice@gokbuczkowice.com. GOK powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisząc na adres e-mail: 
iod@gokbuczkowice.com lub listownie na adres siedziby administratora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji i organizacji zajęć w tym podczas 
reprezentowania GOK na konkursach, turniejach i imprezach zewnętrznych oraz w celach archiwalnych. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
Dane będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu zajęć. Równocześnie informujemy, iż dane osobowe mogą być przekazywane do administratorów 
obsługujących systemy teleinformatyczne GOK oraz Urzędu Gminy Buczkowice, placówki szkolne i przedszkolne, a także do podmiotów uprawnionych do dostępu do 
danych na podstawie przepisów prawa. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia danych chyba, że istnieje inna podstawa prawna przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą ma prawo 
wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016r.   

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują ogólne przepisy prawa.  


