
REGULAMIN 

UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK KULTURY I SPORTU W DOBCZYCACH

I DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1) MGOKiS lub  Organizatorze  –  rozumie  się  przez  to  Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  
i Sportu w Dobczycach,

2) Dyrektorze – rozumie się przez to Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Dobczycach,

3) rodzicu – rozumie się przez to rodzica lub opiekuna prawnego osoby poniżej 18 roku życia,
4) uczestniku – rozumie się to osoby niepełnoletnie oraz osoby pełnoletnie, biorące udział w

zajęciach organizowanych przez MGOKiS.
5) RCOS – rozumie się przez to budynek Regionalnego Centrum Oświatowo - Sportowego w

Dobczycach wraz z otaczającym terenem zielonym.
 

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zajęcia  organizowane  przez  MGOKiS,  mają  na  celu  zapewnienie  uczestnikom  zajęć
aktywnych i  kreatywnych form spędzania wolnego czasu oraz rozwijanie  ich talentów i
zainteresowań. 

2. Zajęcia stałe prowadzone są przez MGOKiS w cyklach: 9-miesięcznym, 10-miesięcznym,
11-miesięcznym  lub  12-miesięcznym,  w  zależności  od  charakteru  danych  zajęć.
O długości trwania cyklu decyduje Dyrektor. W okresie wakacji i ferii zimowych  MGOKiS
może zorganizować dodatkowe zajęcia, na które obowiązują odrębne zapisy. 

3. Zajęcia stałe rozpoczynają się od września lub października i są realizowane w oparciu o
opracowany  harmonogram.  O  zmianach  w  harmonogramie  zajęć,  MGOKiS  informuje
uczestników niezwłocznie w sposób określony w ust. 7. 

4. W  przypadku  zmiany  w  harmonogramie  zajęć,  uczestnikowi  przysługuje  prawo  do
rezygnacji  z  zajęć.  Informację  o  rezygnacji  uczestnik  zobowiązany  jest  przekazać  do
MGOKiS nie później, niż dzień przed planowanymi zajęciami. 

5. Zapisy na zajęcia stałe rozpoczynają się w drugiej połowie sierpnia i trwają do 20 września
lub do wyczerpania limitu miejsc w grupach. Zapisy na zajęcia w okresie wakacji i ferii
zimowych  prowadzone  są  od  momentu  opublikowania  oferty  do  momentu  wyczerpania
limitu miejsc w grupach.

6. Zajęcia adresowane są do określonych grup wiekowych. Liczebność grup ustala Dyrektor w
porozumieniu  z  instruktorami  poszczególnych  zajęć.  W  przypadku   zmniejszenia
liczebności grupy w trakcie cyklu o 40%, Organizator może podjąć decyzję o zawieszeniu
zajęć  lub  zlikwidowaniu  grupy.  Zawieszenie  zajęć,  lub  likwidacja  grupy  nastąpi  po
zakończeniu pełnego miesiąca zajęć, o czym uczestnicy zostaną uprzednio poinformowani
w sposób określony w ust. 7. 

7. O  wszystkich  zmianach  uczestnicy  będą  informowani  za  pośrednictwem  plakatów
informacyjnych  na  tablicy  ogłoszeń,  informacji  na  stronie  internetowej,  portalu
społecznościowym, za pośrednictwem wiadomości e-mail lub wiadomości sms.
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8. Wszyscy  uczestnicy  zobowiązani  są  do  bezwzględnego  przestrzegania  niniejszego
regulaminu, regulaminów pomieszczeń i obiektów, w których odbywają się zajęcia, a także
do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i p.poż.

9. Wszystkich uczestników obowiązuje aktualny cennik zajęć ustalony przez Organizatora.

III WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Rodzice oraz uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz
do akceptacji jego postanowień.

2. Wszystkich  uczestników  obowiązują  zapisy  w  MGOKiS.  W  przypadku  osób
niepełnoletnich, zapisów dokonują rodzice tych osób.

3. Każdy rodzic zobowiązany jest do wyrażenia pisemnej zgody na uczestnictwo dziecka w
zajęciach prowadzonych przez MGOKiS, poprzez wypełnienie "Deklaracji udziału dziecka
w zajęciach", której wzór stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu i złożenie jej w  MGOKiS
przed rozpoczęciem zajęć. Wszystkie pola deklaracji powinny być wypełnione czytelnie.

4. Każdy  uczestnik  pełnoletni  zobowiązany  jest  do  wypełnienia  „Deklaracji  udziału  w
zajęciach  MGOKiS  Dobczyce  (Dorośli)”,  której  wzór  stanowi  Załącznik  Nr  2  do
Regulaminu   i  złożenie  jej  w   MGOKiS  przed  rozpoczęciem  zajęć.  Wszystkie  pola
deklaracji powinny być wypełnione czytelnie. 

5. Warunkiem  uczestnictwa  w  zajęciach  jest  złożenie  prawidłowo  i  czytelnie  wypełnionej
deklaracji.

6. Złożenie deklaracji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

7. Zajęcia  odbywają  się  na  terenie  RCOS  lub  w  stałych  miejscach  wyznaczonych  przez
Organizatora, podanych do wiadomości uczestników przed rozpoczęciem cyklu zajęć. 

8. Wyjścia  niepełnoletnich  uczestników  z  instruktorem  poza  teren  RCOS  oraz  udział  w
wydarzeniach  jednodniowych  odbywających  się  poza  tym  obiektem  (w  szczególności:
występy  wyjazdowe,  koncerty,  konkursy,  wycieczki,  zawody),  wymagają  wyrażenia
odrębnej  zgody rodziców,  złożonej  zgodnie  ze  wzorem stanowiącym Załącznik  nr  1  do
Regulaminu Wyjazdów i Wycieczek organizowanych przez MGOKiS. 

9. Każde dziecko uczestniczące w zajęciach powinno posiadać ubezpieczenie NNW. 

10. Obowiązkiem rodzica jest pisemne poinformowanie instruktora o problemach zdrowotnych
dziecka,  które mogą mieć wpływ na uczestnictwo w zajęciach.  Informacja powinna być
złożona  przed  rozpoczęciem  uczestnictwa  w  zajęciach,  nie  później  niż  na  pierwszych
zajęciach,  a  jeżeli  problemy zdrowotne  powstały  w  trakcie  cyklu  zajęć,  na  pierwszych
zajęciach od powzięcia wiadomości o tych problemach.

11. W przypadku zajęć o charakterze sportowym, niezbędne jest pisemne oświadczenie rodzica
o braku przeciwwskazań do uprawiania danej dyscypliny sportu przez dziecko. Informacja
powinna  być  złożona  przed  rozpoczęciem uczestnictwa  w zajęciach,  nie  później  niż  na
pierwszych zajęciach, a jeżeli przeciwwskazanie do uprawniania danej dyscypliny sportu
powstanie w trakcie cyklu zajęć, na pierwszych zajęciach od powzięcia wiadomości o tych
przeciwwskazaniach.

12. Instruktor odmówi wstępu na zajęcia osobom będących pod wpływem alkoholu lub pod
wpływem działania środków odurzających lub substancji psychotropowych.

2



IV PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA

1. MGOKiS w Dobczycach prowadzi zajęcia odpłatne i nieodpłatne.

2. Rodzic  i  pełnoletni  uczestnicy  zobowiązani  są  do  zapoznania  się  z  obowiązującym
cennikiem i do systematycznego regulowania należności z tytułu udziału w zajęciach.

3. W przypadku zajęć odpłatnych płatność dokonywana jest w formie gotówkowej. Wysokość
opłat reguluje cennik wprowadzony zarządzeniem Dyrektora. Aktualny cennik na dany  cykl
zajęć dostępny jest od września każdego roku  na stronie www.mgokis.dobczyce.pl. 

4. W cenniku zawarta jest informacja, w których zajęciach można uczestniczyć jednorazowo,
a za które odpłatność pobierana jest z góry za dany miesiąc.  Przez miesięczny cykl zajęć
rozumie się cykl 4 lub 8 spotkań, w zależności od tego, czy zajęcia odbywają się raz czy
dwa razy w tygodniu.

5. W przypadku  wejść  jednorazowych  opłatę  za  zajęcia  należy  uiścić  bezpośrednio  przed
zajęciami w biurze MGOKiS.

6. W przypadku opłat  miesięcznych, opłatę za zajęcia, reguluje się z góry za dany miesiąc
podczas  pierwszych  zajęć.  W  przypadku  niemożności  uregulowania  należności  w
pierwszym dniu  zajęć,  należy to  zrobić  nie  później  niż  do  15  dnia  danego miesiąca  w
siedzibie MGOKiS, czynnej od poniedziałku do piątku, od godziny 08:00 do 21:00 oraz w
pierwszą sobotę miesiąca  od godziny 09:00 do 14:00. Jeżeli pierwsza sobota miesiąca jest
dniem ustawowo wolnym od pracy (święto), płatność przypada na drugą lub kolejną sobotę
miesiąca.

7. Jeżeli 15 dzień danego miesiąca przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny o pracy,
opłatę należy uiścić w pierwszym dniu roboczym po dniu lub dniach wolnych o pracy.

8. W przypadku, gdy uczestnik rozpoczyna swój udział w zajęciach od drugich lub następnych
zajęć w miesiącu, opłata za ten miesiąc jest proporcjonalna do ilości zajęć pozostałych w
tymże miesiącu.

9. W przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach przysługuje mu prawo do odrobienia
zajęć  w  grupie  dostosowanej  do  jego  wieku  i  poziomu  zaawansowania  w  terminie
uzgodnionym  z  instruktorem,  albo  jeżeli  odrobienie  nie  jest  możliwe,  zwrot  opłaty
w wysokości opłaty za zajęcia, w których nie uczestniczył.  Zwrot opłaty będzie możliwy
wyłącznie  po  wcześniejszym zgłoszeniu  i  usprawiedliwieniu  przez  rodzica  nieobecności
dziecka (wyłącznie choroby i sytuacje losowe, które uniemożliwią udział w zajęciach, takie
jak np. udział w zielonej szkole, udział w konkursie, turnieju, przygotowanie do komunii
św.,  pogrzeb  członka  rodziny,  itp.).  Zgłoszenia  należy  kierować  do  biura  MGOKiS
telefonicznie 533 990 660, mailowo: biuro@mgokis.dobczyce.pl   lub osobiście.  Nie jest
wymagane pisemne usprawiedliwienie.

10. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Organizatora przeprowadzenie zajęć nie jest możliwe, w
szczególności  wskutek awarii  sprzętu lub choroby instruktora,  uczestnikowi przysługują
uprawnienia, wskazanie w ust. 9.

11. Dwumiesięczne zaległości w regulowaniu opłat skutkują stałym skreśleniem uczestnika z
listy zajęć. Skreślenie z listy poprzedzone jest wcześniejszym powiadomieniem  pisemnym
uczestnika/rodzica o zaległościach wraz z wyznaczeniem ostatecznego terminu zapłaty, nie
krótszego, niż 14 dni od otrzymania zawiadamiania z poinformowaniem o konsekwencjach
nieuregulowani należności we wskazanym terminie.

12. Warunkiem  uczestnictwa  w  kolejnym  cyklu  zajęć,  jest  uregulowanie  przez  uczestnika
wszelkich zaległości wynikających z ukończonego cyklu zajęć. 
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V KWESTIE ORGANIZACYJNE I BEZPIECZEŃSTWO

1. Warunkiem rozpoczęcia uczestnictwa w  zajęciach jest akceptacja niniejszego regulaminu,
złożenie w siedzibie MGOKiS odpowiedniej deklaracji udziału w zajęciach i uregulowanie
należności za pierwszy miesiąc.

2. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób,
przestrzegania  regulaminów  pomieszczeń  i  obiektów,  w  których  odbywają  się  zajęcia,
przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa. 

3. Każdy rodzic ma obowiązek wzięcia  udziału w spotkaniu organizacyjno-informacyjnym,
podczas którego omawiane są zasady uczestnictwa w poszczególnych zajęciach. 

4. Wszystkie  informacje  dotyczące  zajęć  publikowane  są  na  stronie  internetowej:
www.mgokis.dobczyce.pl oraz  na  portalu  społecznościowym  (Facebook).  Informacje  o
zmianach w organizacji  zajęć można znaleźć także na tablicy ogłoszeń przy wejściu do
budynku. Organizator kontaktuje się z uczestnikami zajęć głównie drogą mailową, rzadziej
telefoniczną.

5. Uczestnicy  wybranych  form  zajęć  podzieleni  są  na  grupy  dostosowane  do  wieku
uczestników  i  ich  poziomu  zaawansowania.  Instruktor  w  porozumieniu  z  kierownikiem
Działu  d/s  Animacji  Kultury  MGOKiS,  przedstawia  rodzicowi  lub  pełnoletniemu
uczestnikowi  grupę  lub  grupy  dostosowane  do  potrzeb,  możliwości  i  umiejętności
uczestnika zajęć. W przypadku kilku grup o podobnych parametrach (w szczególności ten
sam typ  zajęć,  ten  sam wiek uczestników,  ten  sam stopień  zaawansowania),  ostateczny
wybór grupy ustalony jest z rodzicem lub pełnoletnim uczestnikiem i instruktorem zajęć.

6. Przed rozpoczęciem zajęć oraz po ich zakończeniu, za bezpieczeństwo dziecka odpowiada
rodzic.

7. Rodzic  zobowiązany jest  do  punktualnego  przyprowadzania  dziecka  na  zajęcia  oraz  do
punktualnego odbierania dziecka. 

8. Od  momentu  rozpoczęcia  zajęć,  do  momentu  zakończenia  zajęć  za  dziecko  odpowiada
instruktor.

9. W trakcie  zajęć uczestnik zobowiązany jest  do dostosowania się  do wszystkich poleceń
instruktora i pracowników merytorycznych MGOKiS.

10.  Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać obiektów i pomieszczeń, w którym odbywają się
zajęcia bez wiedzy i zgody instruktora.

11. Uczestników  zajęć  obowiązuje  zakaz  wynoszenia  bez  zgody  instruktora  wyposażenia
pracowni lub sali poza obiekt w którym odbywają się zajęcia.  

12. O ewentualnych uszkodzeniach sprzętu i elementów wyposażenia pracowni lub sali w której
odbywają  się  zajęcia  należy  niezwłocznie  poinformować  instruktora  lub  pracownika
MGOKiS.

13. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia
sal  ponosi  osoba  nieprzestrzegająca  zasad  ich  użytkowania,  a  w  przypadku  osób
niepełnoletnich  –  rodzic  tej  osoby.  Jeżeli  zniszczenia  zostały  dokonane  przez  kilku
uczestników, ich odpowiedzialność jest solidarna.

14. Odpowiedzialność  materialną  za  zniszczenia  i  dewastacje  wynikające  z  niewłaściwego
zachowania  uczestników  zajęć  ponoszą  uczestnicy  zajęć,  a  w  przypadku  osób
niepełnoletnich – ich rodzice. Jeżeli zniszczenia zostały dokonane przez kilku uczestników,
ich odpowiedzialność jest solidarna.
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15. Na terenie RCOS  obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, zażywania środków
odurzających lub substancji psychotropowych, palenia papierosów, wnoszenia przedmiotów
i substancji niebezpiecznych.

16. Budynek RCOS jest monitorowany całodobowo.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników zajęć.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
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