Regulamin uczestnictwa w zajęciach Ośrodka Kultury Górna w Łodzi
w sezonie kulturalnym 2019/2020
Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady uczestnictwa w zajęciach oferty stałej w Ośrodku
Kultury Górna z siedzibą przy ul. Siedleckiej 1 w Łodzi oraz w filii Strefa Kultury Otwartej z siedzibą
przy ul. Jagiellonki 4 lok. 36 w Łodzi.
I WARUNKI OGÓLNE
1. Informacja o prowadzonych zajęciach dostępna jest na stronie internetowej www.gorna.pl,
w materiałach informacyjnych (ulotkach, plakatach), na stronach na Facebooku:
www.facebook.com/OsrodekKulturyGorna/ i www.facebook.com/StrefaKulturyOtwartej/
oraz udzielana telefonicznie i osobiście przez pracowników Ośrodka Kultury Górna i filii Strefa
Kultury Otwartej.
2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Ośrodek Kultury Górna w Łodzi
jest:
1) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz wypełnienie i podpisana przez
uczestnika, a w przypadku małoletnich przez rodzica lub opiekuna „Deklaracji
uczestnictwa”
2) Wniesienie opłaty podanej w cenniku Ośrodka Kultury Górna przed rozpoczęciem
zajęć.
II NABÓR
3. Nabór do poszczególnych form zajęć odbywa się w pokoju instruktorów, w sekretariacie
Ośrodka Kultury Górna oraz w filii poprzez zapoznanie się z Regulaminem, wypełnienie
„Deklaracji Uczestnictwa”.
4. Niniejszy regulamin i druk „Deklaracji uczestnictwa” można pobrać w Ośrodku Kultury Górna
i filii Strefa Kultury Otwartej lub na stronie internetowej www.gorna.pl w zakładce „Zajęcia
stałe” → „DLA UCZESTNIKA/DOKUMENTY DO POBRANIA”.
5. Liczebność grupy ustala instruktor.
6. Uczestnik ma prawo skorzystania 1 raz z zajęć próbnych zgodnie z cennikiem.
7. W programie działalności kół zainteresowań jest udział w prezentacjach artystycznych,
konkursach, festiwalach i przeglądach wybranych przez instruktora oraz prezentacjach
artystycznych Ośrodka Kultury Górna. Rodzic zobowiązuje się do obecności uczestnika w ww.
przedsięwzięciach i przygotowanie odpowiedniego stroju dla uczestnika (szczegóły określa
instruktor).
8. Kalendarz zajęć w Ośrodku Kultury Górna i jego filii rozpoczyna się we wrześniu 2019,
a kończy w czerwcu 2020, z uwzględnieniem dni wolnych o pracy, przerw świątecznych i ferii
zimowych.
9. Zajęcia indywidualne mogą odbywać się w okresie ferii zimowych i przerw świątecznych
zgodnie z obowiązującym cennikiem, na podstawie harmonogramu ustalonego
z instruktorem.
III OPŁATY
9. Udział w zajęciach jest dobrowolny i odpłatny, chyba, że dla danej formy wskazano brak
opłat.
10. Opłata za zajęcia jest stała na każdy miesiąc i określa ją cennik ustalony przez Dyrektora
Ośrodka Kultury Górna, stanowiący załącznik do tego Regulaminu.
11. Wniesienie opłaty za uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu.
12. Opłaty za zajęcia dokonywane są przed pierwszymi zajęciami do 7 dnia każdego miesiąca.
13. Sposób płatności:
1) Płatność przelewem na konto: 35 1240 3028 1111 0000 2824 1157
W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko uczestnika, miesiąc za który wnoszona
jest opłata oraz nazwę opłacanych zajęć i miejsce realizacji (Górna/Olechów) np. Jaś
Kowalski, gitara, marzec, Górna.

2) Istnieje możliwość opłat gotówką w kasie Ośrodka Kultury Górna w godzinach pracy kasy.
14. Nieobecność uczestnika na zajęciach nie powoduje obniżenia opłaty.
15. Instruktor ma prawo nie zgodzić się na udział w zajęciach uczestnika bez ważnego dowodu
wpłaty.
16. Dokumentem potwierdzającym obecność na zajęciach jest prowadzona przez instruktora lista
obecności.
17. Uczestnik nie może odstępować dowodu opłacenia zajęć osobom trzecim.
18. W nadzwyczajnych przypadkach dopuszcza się możliwość obniżenia, umorzenia, odroczenia
terminu płatności. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor Ośrodka Kultury Górna na
prośbę zainteresowanego, zaopiniowaną przez prowadzącego zajęcia oraz kierownika
placówki.
19. W przypadku opisanym w pkt. 18, jeżeli pełna opłata za zajęcia została już wniesiona, do
wniosku należy dołączyć oryginał paragonu lub potwierdzenie przelewu. W innym przypadku
ewentualne obniżenie płatności nie będzie możliwe.
20. Jeśli z powodu choroby instruktora lub innych istotnych przyczyn organizacyjnych zajęcia nie
odbędą się w planowanym terminie, wówczas ich nowy termin Ośrodek Kultury Górna ustali
wspólnie z uczestnikiem, a w przypadku małoletnich, z rodzicem lub opiekunem.
21. Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania o ewentualnej rezygnacji z zajęć. Rezygnacja
przyjmowana jest ze skutkiem na kolejny miesiąc.
22. W przypadku niewielkiego zainteresowania zajęciami grupowymi (poniżej 5 osób), instruktor
może wnioskować do Dyrektora o usunięcie takich zajęć z oferty Ośrodka Kultury Górna. W
takim przypadku dana forma może zostać zawieszona, a wpłaty zostaną zwrócone na
podstawie przedstawionego dowodu wpłaty (oryginał paragonu lub potwierdzenie
przelewu).
23. Reklamacje można zgłaszać na adres sekretariat@gorna.pl Reklamacje zostaną rozpatrzone
w terminie 14 dni.
IV POZOSTALE POSTANOWIENIA
24. Uczestnicy podczas zajęć powinni przestrzegać ustalonego w Ośrodku i jego filii porządku,
przepisów bhp i ochrony p.poż. oraz stosować się do poleceń instruktora.
25. Uczestnik zajęć ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu Ośrodka.
W przypadku uczestnika małoletniego, odpowiedzialność ponoszą opiekunowie prawni.
26. Ośrodek nie odpowiada z wniesione na jego teren osobiste rzeczy uczestników.
27. W czasie zajęć nie wolno używać telefonów komórkowych i innych tego rodzaju urządzeń
elektronicznych, za wyjątkiem sprzętu używanego w celach dydaktycznych.
28. Uczestnik zajęć, a w przypadku małoletnich – rodzic lub opiekun dziecka, wyraża zgodę na
nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku własnego, a w przypadku małoletnich
- swojego dziecka lub dziecka, którego jestem prawnym opiekunem, utrwalonego w formie
fotograficznej lub video, wykonanych podczas udziału w zajęciach. Ośrodek Kultury Górna
zastrzega sobie prawo do wykorzystywania materiału fotograficznego i video z wizerunkiem
uczestników dla własnych potrzeb promocyjnych i reklamowych oraz umieszczenie na stronie
internetowej www.gorna.pl na stronach Ośrodka Kultury Górna i jego filii na Facebook oraz
YouTube, zgodnie z art. 81 ust. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jednolity – D.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631; ze zmianami).
29. Zgodnie z Rozporządzeniem 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 „RODO” art. 13), informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych Uczestnika zajęć/jego prawnego opiekuna jest
Ośrodek Kultury Górna w Łodzi, ul. Siedlecka 1 (zwany dalej „Organizatorem” lub
„ADO”)
2) kontakt z inspektorem danych osobowych możliwy jest pod adresem iod@gorna.pl

3) dane osobowe uczestnika /rodzica/prawnego opiekuna przetwarzane są w ramach
realizacji celów statutowych Ośrodka Kultury Górna i nie będą udostępniane innym
odbiorcom.
4) dane osobowe uczestnika /rodzica/prawnego opiekuna przetwarzane są do celu
informowania o ofercie kulturalnej Ośrodka Kultury Górna i nie będą udostępniane
innym odbiorcom.
5) Uczestnik /rodzic/prawny opiekun ma prawo dostępu do treści danych osobowych
Uczestnika zajęć/rodzica/opiekuna prawnego i ich poprawiania, ograniczenia
przetwarzania danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia wyrażonej
zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu.
6) Uczestnik /rodzic/prawny opiekun ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta z tego prawa –
zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
7) Dane pozyskane w celu informowania o naszej ofercie będą przetwarzane za zgodą
uczestnika/rodzica/prawnego opiekuna do czasu jej wycofania.
8) Klauzula informacyjna jest dostępna na stronie www.gorna.pl w zakładce RODO.

