
Regulamin zajęć prowadzonych w Gminnym Centrum Kultury w Białej

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Zajęcia organizowane w Gminnym Centrum Kultury w Białej należą do edukacyjnej działalności statutowej
Gminnego Centrum Kultury w Białej.
2. Celem zajęć jest rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań kulturalnych, kultywowanie i rozwijanie 
tradycji kulturalnych, twórczości ludowej amatorskiej, promowanie aktywnego spędzania czasu i 
integrowanie młodzieży.
3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja wszystkich punktów niniejszego regulaminu oraz 
złożenie pisemnej deklaracji.
 

II. Gminne Centrum Kultury w Białej:
• zapewnia uczestnikom sale do zajęć oraz sprzęt muzyczny;
• udostępnia stroje do układów tanecznych, materiały i rekwizyty do innych zajęć;
• zobowiązane jest o wszelkich istotnych sprawach informować uczestników w trakcie zajęć;
• zastrzega sobie prawo do zorganizowania zastępstwa lub odwołania zajęć w przypadku uzasadnionej 
nieobecności instruktora;
• promuje działalność zespołów poprzez pokazy i występy podczas imprez kulturalnych oraz udział w 
konkursach i przeglądach.
 

III. PRAWA UCZESTNIKA ZAJĘĆ:
Uczestnik ma prawo:
• brać udział w zajęciach, zgodnie z harmonogramem zajęć dla danej grupy;
• brać udział, według określonych warunków, we wszystkich imprezach organizowanych przez placówkę;
• brać udział w koncertach, pokazach, konkursach i przeglądach.
 

IV. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA ZAJĘĆ:
Członek ma obowiązek:
• przestrzegać wszystkich punktów regulaminu;
• systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach;
• przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas trwania zajęć związanych z prawidłowym strojem i obuwiem;
• godnie reprezentować placówkę i gminę we wszelkich konkursach, przeglądach i wydarzeniach 
kulturalnych;
• przestrzegać obowiązujących norm koleżeńskich;
• podporządkować się wszelkim poleceniom i uwagom instruktora w sprawach  organizacyjnych i 
wychowawczych;
• terminowo dokonywać opłaty za udział w zajęciach;
• dbać o porządek na sali oraz dobry stan wypożyczonych strojów i rekwizytów;
 

V. ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH:
1. Podczas zajęć tanecznych obowiązuje zmienny strój do ćwiczeń oraz baletki lub obuwie treningowe.
2. Za stan wypożyczonego stroju odpowiada wypożyczający.
3. Wszelkie sprawy związane z zajęciami należy kierować bezpośrednio do instruktora danej grupy.
4. Wszystkich uczestników obowiązuje zakaz wychodzenia z budynku w trakcie zajęć.
5. Uczestnicy zajęć wyrażają zgodę na utrwalanie i publikację wizerunku w materiałach promujących 
działalność Gminnego Centrum Kultury w Białej, 

 

VI. OPŁATY:
1. Opłata – jeśli obowiązuje za zajęcia – uiszczana jest wg zasad cennika.
2. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które złożyły pisemną deklarację oraz wniosły opłatę za 
zajęcia.
3. Gminne Centrum Kultury w Białej nie zwraca poniesionych opłat za niewykorzystane zajęcia.
4. Opłata winna być regulowana do 10. każdego miesiąca.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany i bieżące informacje będą przekazywane 
uczestnikom osobiście lub za pośrednictwem strony internetowej www.gckbiala.pl
2. W SPRAWACH NIE UJĘTYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE DECYDUJE DYREKTOR GMINNEGO 
CENTRUM KULTURY W BIAŁEJ.


