REGULAMIN ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH W CENTRUM KULTRY 105 W KOSZALINIE
W SEZONIE 2020/2021
Centrum Kultury 105 w Koszalinie ( dalej CK105) w ramach statutowej działalności organizuje zajęcia artystyczne adresowane do
mieszkańców Koszalina i okolic. Szczegółowe zasady uczestnictwa w zajęciach określa niniejszy regulamin.
1. Informacja o prowadzonych zajęciach dostępna jest na stronie internetowej CK105 www.ck105.koszalin.pl .
2. Uczestnikami zajęć mogą być osoby wyrażające chęć uczestnictwa w nich, spełniające kryteria wiekowe i akceptujące warunki
regulaminu zajęć oraz regulaminu sanitarnego.
3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja niniejszego regulaminu, wypełnienie karty DEKLARACJI UCZESTNICTWA
( w przypadku uczestników niepełnoletnich karty wypełniają rodzice lub opiekunowie), terminowe wniesienie opłaty oraz
przestrzeganie norm społecznych wobec innych osób, a także przepisów BHP i przeciwpożarowych, obowiązujących we wszystkich
pomieszczeniach CK105.
4. Liczebność poszczególnych grup zajęciowych określa CK105.
5. Zajęcia prowadzone przez CK105 są odpłatne. Decyzję o wysokości opłaty podejmuje Dyrektor CK105.
6. Płatności za udział można uiszczać:
– w siedzibie głównej CK105 ( w kasie od poniedziałku do piątku w godz, 8.00-15.30)
– przelewem na konto : 94 1020 2791 0000 7502 0068 9687 podając : imię i nazwisko Uczestnika , nazwę zajęć i miesiąc za
jaki wnoszona jest opłata
7. Odpłatność za dany miesiąc należy uiścić w terminie do 25. dnia miesiąca poprzedzającego.
8. Uczestnik, który nie wniósł należnej opłaty w wyznaczonym terminie nie może brać udziału w zajęciach. Brak wpłaty za dany
miesiąc powoduje skreślenie z listy uczestników. Opłata za zajęcia jest odpłatą za miejsce w grupie i musi być wnoszona bez
względu na nieobecności.
9. Zniżki:
– Pracownicy i ich rodziny uprawnienie są do 50% zniżki za zajęcia
– Rodzeństwo- pierwsze dziecko płaci 100%, drugie i kolejne po 50% od kwoty podstawowej( przykładowo : pierwsze
dziecko płaci 40 zł , drugie- 20 zł , trzecie – 20 zł )- zniżka obowiązuje w ramach zajęć w jednej sekcji
– posiadacze Karty Seniora uprawnieni są do 50% zniżki za zajęcia
– posiadacze Karty Dużej Rodziny uprawnieni są do 50% zniżki za zajęcia
– zniżki nie łączą się
Zniżki nie dotyczą nauki gry na gitarze
10. Uczestnik zajęć w uzasadnionym przypadku może zwrócić się z prośbą do Dyrektora o zmniejszenie opłaty. Prośbę wraz
z uzasadnieniem, popartą przez instruktora prowadzącego zajęcia i kierownika Działu Rozwoju i Upowszechniania Kultury, należy
przekazać do sekretariatu CK105 ( przed terminem uiszczenia należnej opłaty)
11. Uczestnik, który w terminie uiszcza należne opłaty, ma zagwarantowane prawo uczestnictwa w zajęciach, zapewnioną opiekę
instruktora oraz możliwość korzystania z pomieszczeń CK105 i materiałów w ilości zgodnej z przysługującą normą określoną przez
CK105.
12. W imieniu uczestników małoletnich sprawy odpłatności za zajęcia, a także inne sprawy organizacyjne załatwiają rodzice lub
prawni opiekunowie, którzy także ponoszą odpowiedzialność za zachowanie swoich dzieci w trakcie zajęć artystycznych
w CK105.
13. Uczestnikom ze stwierdzoną niepełnosprawnością przysługuje 50% zniżki od ceny podstawowej zajęć.
14.Zajęcia nie odbywają się w ferie szkolne oraz przerwy świąteczne

