Zarządzenie Nr 10/2018
Dyrektora Żarskiego Domu Kultury
z dnia 3 września 2018 r.

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Uczestnika Zajęć Żarskiego Domu Kultury na rok artystyczny
2018/2019

Na podstawie § 8 Statutu Żarskiego Domu Kultury stanowiącego załącznik do Uchwały nr
XXX/60/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Żarskiemu
Domowi Kultury w Żarach., zarządzam co następuje:
§ 1. Wprowadza się Regulamin Uczestnika Zajęć Żarskiego Domu Kultury na rok artystyczny 2018/2019
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Regulamin Uczestnika Zajęć Żarskiego Domu Kultury wchodzi w życie z dniem 3 września 2018 r.
§ 3. Traci moc Zarządzenie nr 8/2017 z dnia 1 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu
Uczestnika Zajęć Żarskiego Domu Kultury na rok artystyczny 2017/2018 oraz Zarządzenie nr 3/2018
z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w Regulaminie Uczestnika Zajęć Żarskiego Domu Kultury na
rok artystyczny 2017/2018.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 Zarządzenia Nr 10/2018
Dyrektora Żarskiego Domu Kultury
z dnia 3 września 2018

REGULAMIN UCZESTNIKA ZAJĘĆ
ŻARSKIEGO DOMU KULTURY
§1
1. W zajęciach mogą uczestniczyć wszyscy obywatele, mieszkańcy miasta Żary i powiatu żarskiego.
2. Uczestnictwo w zajęciach jest odpłatne zgodnie z Regulaminem opłat za zajęcia.
3. Opłaty za zajęcia reguluje się zgodnie z Regulaminem opłat za zajęcia.
§2
1. Zgłoszenie uczestnika / dziecka na zajęcia prowadzone przez ŻDK następuje po wypełnieniu
DEKLARACJI UCZESTNIKA zajęć i zapoznaniu się rodzica / opiekuna z obowiązującymi regulaminami (w
przypadku osób małoletnich):


Regulaminem uczestnika zajęć



Regulaminem opłat za zajęcia.
§3

1. ŻDK zapewnia fachowe, profesjonalne prowadzenie zajęć przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów.
2. Zapewnia opiekę i bezpieczeństwo prowadzonych zajęć.
3. Opiekunem grupy jest instruktor prowadzący zajęcia. Instruktor prowadzi dziennik zajęć w którym
zapisuje niezbędne informacje dotyczące tematów zajęć, frekwencji i uczestniczenia w imprezach
organizowanych przez ŻDK i inne instytucje.
§4
1. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do poszanowania mienia ŻDK.
2. Uczestnik zajęć przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących
regulaminów:


Regulaminu uczestnika zajęć,



Regulaminu opłat,



Regulaminu ppoż, norm postawy i zachowania ogólnie przyjętych i obowiązujących w naszym
kraju.

3. Uczestnik zajęć ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone w mieniu ŻDK dokonane
w wyniku niedozwolonych działań, jak i szkody wyrządzone innym uczestnikom zajęć.
4. Uczestnik zajęć może być usunięty z listy uczestników zajęć decyzją Dyrektora ŻDK w wyniku nagannej
postawy, łamania regulaminów i norm zachowania.
§5
Skargi i wnioski uczestnicy zajęć i ich rodzice mogą przekazywać Dyrektorowi Żarskiego Domu Kultury
w Żarach.

Załącznik nr 1 do
Regulaminu Uczestnika Zajęć
Żarskiego Domu Kultury

REGULAMIN OPŁAT ZA ZAJĘCIA
W ŻARSKIM DOMU KULTURY

1. Warunkiem udziału w zajęciach organizowanych przez Żarski Dom Kultury w Żarach jest
podpisanie przez osobę dorosłą (rodzica lub opiekuna) deklaracji zgody na uczestnictwo
syna /córki w zajęciach oraz pisemnym potwierdzeniu zapoznania się z regulaminem uczestnika
zajęć i regulaminem opłat za zajęcia.
2. Wysokość rocznej opłaty za zajęcia, płatnej w jednej (do 10 października) lub dwóch ratach
jest naliczana wg cennika znajdującego się w siedzibie Żarskiego Domu Kultury stanowiącego
załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
3. Opłaty za zajęcia należy uiszczać przelewem na konto PKO BP SA Oddział 1 w Żarach
nr 41 1020 5460 0000 5402 0118 5404 Żarskiego Domu Kultury. Dowód wpłaty powinien
zawierać imię i nazwisko członka sekcji, nazwę sekcji oraz imię i nazwisko instruktora.
W szczególnym przypadku po pisemnym przedłożeniu wniosku zatwierdzonego przez Dyrektora
ŻDK, będzie istniała możliwość dokonania opłaty gotówką w kasie ŻDK.
4. W przypadku rodzin posiadających co najmniej trójkę dzieci, legitymujących się Kartą „Żary
Miasto Przyjazne Dużej Rodzinie” opłata za sekcję dla każdego z członków tej rodziny wynosi
50% kwoty z cennika opłat za zajęcia i sekcje zainteresowań.
5. W przypadku uczestnictwa rodzeństwa w zajęciach, drugie i każde następne dziecko/uczestnik
opłaca 50% składki.
6. W przypadku uczęszczania przez członka sekcji na kilka rodzajów zajęć opłata wynosi 100 % za
pierwszą sekcję, za każdą następną 50% opłaty.
7. Dyrektor może ustalić indywidualne zwolnienie z opłat na pisemny wniosek rodzica lub
opiekuna dziecka. Wniosek powinien uzasadnić i udokumentować trudną sytuację materialnorodzinną.
8. Wpłaty należy dokonać w terminie : I rata do 10 października i II rata do 10 stycznia.
9. Opłatę ustala się za okres od 1 września do 30 czerwca roku następnego.

Załącznik nr 2 do Regulaminu
Uczestnika Zajęć Żarskiego Domu Kultury
CENNIK OPŁAT ZA ZAJĘCIA I SEKCJE ZAINTERESOWAŃ
1. Opłaty za zajęcia i sekcje zainteresowań.

L.P

FORMA ZAJĘĆ

1.
2.
3.
4.
5.

ZAJĘCIA TANECZNE
ZAJĘCIA PLASTYCZNE
ZAJĘCIA MUZYCZNE
ZAJĘCIA WOKALNE
SEKCJA BRYDŻA SPORTOWEGO

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
ZAJĘCIA TEATRALNE
KLUB SZARADZISTÓW ABAK
KLUB GIER PLANSZOWYCH I
KARCIANYCH
RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE
GIMNASTYKA TANECZNA (seniorzy)
FLAMENCO
SEKCJA TROPICIELI HISTORII

14.

SEKCJA FILMOWA

OPŁATA ZA
ROK
300 zł
300 zł
300 zł
300 zł
Opłata za
każde
zajęcia
100 zł
200 zł
80 zł
160 zł

I RATA

II RATA

150 zł
150 zł
150 zł
150 zł

150 zł
150 zł
150 zł
150 zł

50 zł
100 zł
40 zł
80 zł

50 zł
100 zł
40 zł
80 zł

150 zł
180 zł
180 zł
150 zł

75 zł
90 zł
90 zł
75 zł

75 zł
90 zł
90 zł
75 zł

200 zł

100 zł

100 zł

2. Miejska orkiestra dęta.

L.P

FORMA ZAJĘĆ

1.
2.

NAUKA GRY NA INSTRUMENCIE
ORKIESTRA

OPŁAZA
ZA ROK
250 ZŁ
160 ZŁ

I RATA

II RATA

125 ZŁ
80 ZŁ

125 ZŁ
80 ZŁ

3. Członkowie sekcji mają uprawnienia do korzystania z ulgowych biletów na imprezy
organizowane przez ŻDK. Bilety ulgowe stanowią 75% ceny biletu normalnego (zaokrąglając do
jednej złotówki, w dół).
4. W przypadku rodzin posiadających co najmniej trójkę dzieci, legitymujących się Kartą „Żary
Miasto Przyjazne Dużej Rodzinie” opłata za bilety na imprezy organizowane przez ŻDK dla
każdego z członków tej rodziny wynosi 50% ceny biletu normalnego (50% zniżki).
5. W przypadku osób legitymujących się „Żarską Kartą Seniora” opłata za bilety na imprezy
których organizatorem jest ŻDK r wynosi 20% ceny biletu normalnego (80% zniżki).
6.W/w ulgi dotyczą jedynie amatorskich projektów organizowanych przez Żarski Dom Kultury.
7. Zniżki, o których mowa w pkt. 3-5 nie obejmują projektów profesjonalnych (spektakle,
koncerty, kabarety, itp.).

Załącznik nr 3 do Regulaminu Uczestnika Zajęć Żarskiego Domu Kultury

Żary, dnia……………………………..
DEKLARACJA UCZESTNIKA ZAJĘĆ
Forma zajęć :….............................................................................................................................................
(nazwa zespołu, teatru itp.)
Imię:…...........................................................................................................................................................
Nazwisko:…...................................................................................................................................................
Data urodzenia:............................................................................................................................................
Imię i nazwisko rodziców/opiekunów:….......................................................................................................
Adres:........................................................................................…..........................……………………………………
Nr telefonu /adres e-mail: …………….….....………………………../……………..........................................................
Nazwa i adres szkoły: ………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wyrażam zgodę na prowadzenie przez pracowników ŻDK dokumentacji fotograficznej/wideo
oraz ewentualną publikację zdjęć z moim udziałem/ z udziałem mojego dziecka.
Jestem świadomy/ma, że nieuiszczenie opłat za zajęcia, w terminach określonych
w Regulaminie, jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w zajęciach.

Przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r r. o ochronie danych:
1. Administratorem moich danych osobowych jest Żarski Dom Kultury, Żary ul.
Wrocławska 7
2. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu: uczestnictwa w sekcji ŻDK
3. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje
Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego czyli Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
Informujemy iż Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie
wiadomości e-mail iod@dkzary.pl lub pisemnie na adres Żarski Dom Kultury, 68-200 Żary,
Wrocławska 7.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z:
- regulaminem uczestnika zajęć ŻDK
- regulaminem opłat za zajęcia w ŻDK
- cennikiem opłat za zajęcia i sekcje zainteresowań
i nie wnoszę do nich zastrzeżeń akceptując jednocześnie warunki uczestnictwa w zajęciach.
Podpis uczestnika, rodzica lub opiekuna
………………….……………………………

