
 

      Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 

Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Barcinie 

 Nr   MDK.021.18.2018 

 

 

Regulamin uczestnika zajęć 

w Miejskim Domu Kultury w Barcinie 

 

Miejski Dom Kultury w Barcinie (zwany dalej MDK) w ramach swojej statutowej działalności 

organizuje zajęcia adresowane do mieszkańców Gminy Barcin. Szczegółowe zasady  

uczestnictwa w zajęciach określa niniejszy Regulamin wraz z Załącznikiem Nr 1 Karta 

uczestnika zajęć, Załącznikiem Nr 2 – Cennikiem zajęć MDK Barcin  

 

I. Zasady tworzenia grupy zajęciowej 

1. Informacje o zajęciach prowadzonych przez MDK podawane są do publicznej wiadomości. 

Informacje są umieszczane na stronie www.mdkbarcin.com.pl oraz udzielane są 

telefonicznie przez MDK. 

2. Zajęcia adresowane są do określonych grup wiekowych, liczebność poszczególnych grup 

zajęciowych określa instruktor prowadzący w  porozumieniu z Dyrektorem MDK. 

3. Grupa zajęciowa tworzona jest na podstawie zapisów prowadzonych przez MDK do 

wyczerpania limitu przyjęć do poszczególnych grup i w oparciu o  wypełnione Karty 

uczestnika zajęć, 

4. Informacja o  terminach i formie zapisów podana jest do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej MDK Barcin 

5. W przypadku wyczerpania limitu miejsc zainteresowana osoba może zostać umieszczona 

na liście rezerwowej. Z listy rezerwowej zainteresowana osoba może zostać przyjęta do 

grupy zajęciowej w roku edukacji artystycznej 2018/2019 w kolejności miejsca zajmowanego 

na liście rezerwowej. 

6. Zapisy na zajęcia dokonywane są w miejscu realizacji zajęć tj.: w biurze MDK Barcin. 

 

II. Warunki przyjęcia, uczestnictwa oraz rezygnacji z zajęć 

1.  Regulamin obowiązuje uczestników wszystkich zajęć organizowanych przez MDK.  

2. Koniecznym warunkiem przyjęcia na zajęcia jest zapoznanie się z niniejszym 

Regulaminem uczestnika zajęć i cennikiem, następnie czytelne wypełnienie Karty uczestnika 

zajęć (stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) dostępnej na stronie 

www.mdkbarcin.com.pl i dostarczenie jej do MDK. 

http://www.mdkbarcin.com.pl/
http://www.mdkbarcin.com.pl/


3. Wypełnienie Karty uczestnika zajęć nie jest jednoznaczne z przyjęciem na wybrane 

zajęcia. 

4. Opiekun wyrażający zgodę na samodzielny powrót dziecka z zajęć jest zobowiązany do 

wypełnienia stosownego oświadczenia zawartego w treści Karty uczestnika zajęć. 

5. Rezygnacje z zajęć należy zgłosić drogą pisemną w biurze MDK lub drogą elektroniczną 

na adres instruktorzy@mdkbarcin.com.pl.  lub kulturabarcin@o2.pl 

6. Zgłoszona pisemnie rezygnacja jest podstawą do właściwego obliczenia należności za 

zajęcia. W przypadku nie zgłoszenia informacji o rezygnacji z zajęć, płatność za zajęcia 

obowiązuje każdego uczestnika do dnia wpłynięcia pisma. 

7. W przypadku rezygnacji wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. 

III. Zasady wnoszenia opłat za zajęcia 

1. Zajęcia prowadzone w MDK Barcin są odpłatne. 

2. Opłaty za poszczególne zajęcia są wyszczególnione w cenniku opłat za zajęcia 

prowadzone w roku edukacji artystycznej 2018/2019, który stanowi załączniki  nr 2 do 

niniejszego Regulaminu: 

3. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na zajęcia, należnej wpłaty należy dokonać 

najpóźniej dzień przed zajęciami: w kasie MDK lub przelewem na konto bankowe MDK 

Barcin – BS Barcin 97 8167 0008 000 0244 2000 0001. 

4. Przelew na konto MDK Barcin należy opisać według następującego schematu: 

- Imię i nazwisko uczestnika zajęć, 

- nazwa zajęć (np. ceramiczne), 

- miesiąc, którego dotyczy wpłata np.10/2018, 

- numer karty Dużej Rodziny z Barcina upoważniającej do zniżki (dotyczy posiadaczy karty). 

5. Dowodem opłaty jest paragon fiskalny wydany przez kasę MDK lub potwierdzenie 

przelewu, 

6. Dowód opłaty należy okazać instruktorowi przed rozpoczęciem zajęć. 

7. Opłaty za zajęcia mogą być wnoszone jedynie przez osoby powyżej 13 roku życia (KC               

z dnia 23.04.1964 Dz. U z 1964r., Nr  16,  poz.93,art. 15). 

8. Odpłatność za zajęcia grupowe jest stała, dokonywana z góry za miesiąc zajęć. 

Pojedyncze nieobecności nie upoważniają do zniżek w opłatach. 

10. Przerwy związane ze świętami, przerwą szkolną w nauce, chorobą nie zwalniają z pełnej 

odpłatności za zajęcia. 

11. W przypadku stwierdzenia braku wpłat za zajęcia lub nieprzestrzegania Regulaminu 

MDK Barcin ma prawo do skreślenia uczestnika z listy zajęć bez uprzedniego 

powiadomienia. 

12. MDK może odstąpić od pobierania lub obniżyć opłaty na wniosek uczestnika lub 

opiekuna. Za nieobecność na 2 zajęciach w m-cu – 50% zniżki, za nieobecność powyżej  

mailto:instruktorzy@mdkbarcin.com.pl


2 zajęć w m-cu – 75% zniżki. Za nieobecność na 1 zajęciach – zniżka nie obowiązuje. Każdą 

nieobecność lub rezygnację z zajęć należy zgłosić pracownikowi biura MDK Barcin lub 

instruktorowi prowadzącemu zajęcia. 

14. W przypadku odwołania zajęć przez MDK zajęcia są odpracowane w terminie 

uzgodnionym z uczestnikami. W przypadku braku możliwości uzgodnienia terminu, nadpłata 

za niedopracowane zajęcia zostaje wyrównana w kolejnym miesiącu. 

15. W  przypadku lekcji indywidualnych planowaną nieobecność należy zgłosić instruktorowi 

najpóźniej w dniu poprzedzającym zajęcia. Jeśli oplata została dokonana, zostanie ona 

wyrównana w nastypnym miesiącu. 

17. W wyjątkowych okolicznościach (np. klęska żywiołowa) MDK zastrzega sobie możliwość 

odwołania zajęć bez zwrotu wpłat za zajęcia. 

IV. Zniżki 

1. Opłacenie zajęć gry na instrumentach upoważnia uczestnika do bezpłatnego udziału               

w pozostałych zajęciach. Zapis nie dotyczy szkoły tańca prowadzonej we współ 

udziale ze Studiem Kreacji Tańca oraz Ogniska Muzycznego. 

2. Opłacenie za zajęcia jednego dziecka w rodzinie, upoważnia pozostałe dzieci 

(rodzeństwo) do bezpłatnego udziału w pozostałych zajęciach. 

I. W wyjątkowych przypadkach uczestnik zajęć będący w trudnej sytuacji materialnej 

może wystąpić do Dyrektora MDK z pisemnym udokumentowanym wnioskiem                    

o  zwolnienie z opłat za zajęcia. 

2. Wniosek należy zgłosić drogą pisemną w biurze MDK. 

3. Wiosek o  zwolnienie z opłat należy złożyć przed dołączeniem do grupy zajęciowej. 

4. Decyzja o zwolnieniu z  opłat nie działa wstecz. 

5. Całkowite zwolnienie z opłat jest możliwe w przypadku jednego rodzaju zajęć. 

6.MDK Barcin honoruje Kartę Dużej Rodziny z Barcina która upoważnia do rabatu               

w wymiarze 50% opłaty za zajęcia. 

 

                                                               V. Obowiązki uczestnika zajęć 

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja niniejszego regulaminu, terminowe 

wnoszenie opłat, złożenie Karty uczestnika zajęć, szanowanie mienia MDK Barcin oraz 

przestrzeganie norm społecznych, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych oraz 

regulaminów obowiązujących w  MDK. 

2. MDK Barcin zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy zajęć bez uprzedniego 

powiadomienia i bez zwrotu wpłat, uczestnika utrudniającego innym korzystanie z zajęć                

i nie przestrzegającego przepisów porządkowych, jeśli nie odniosły skutku wcześniejsze 

słowne upomnienia. 



3. Niepełnoletni uczestnik przebywający na terenie MDK pozostaje pod opieka rodzica lub 

prawnego opiekuna do momentu osobistego przekazania go pod opiekę instruktora.                     

W trakcie zajęć uczestnik pozostaje pod opieką instruktora i ma obowiązek stosować się do 

jego poleceń. Po zakończeniu zajęć instruktor osobiście przekazuje dziecko opiekunowi, 

chyba że ten w Karcie uczestnika zajęć wyraził zgodę na samodzielny powrót dziecka                  

z zajęć. 

4. Za bezpieczeństwo uczestników w trakcie zajęć odpowiada instruktor. 

5. Urządzenia elektryczne obsługiwane są przez instruktora lub przez dorosłych uczestników 

w zajęć wyłącznie za zgoda instruktora. 

6. Uczestnik zajęć powinien korzystać z narzędzi, przyrządów i materiałów stanowiących 

wyposażenie sal zgodnie z ich przeznaczeniem i według wskazówek instruktora. 

7. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania czystości i porządku na stanowisku pracy             

w trakcie zajęć. 

9. W przypadku spowodowania szkód w pomieszczeniach MDK uczestnik lub jego opiekun 

zobowiązany jest do pokrycia kosztów niszczeń we własnym zakresie i/lub przywrócenia 

pomieszczenia do stanu pierwotnego. 

10. Uczestnicy zając zobowiązani są do: 

a) systematycznego uczestnictwa w organizowanych zajęciach. 

b) punktualnego przychodzenia na zajęcia. 

c)zachowania się zgodnie z obowiązującymi normami społecznymi  zasadami i kultury 

osobistej. 

e) Pozostawiania w szatni okryć wierzchnich, bagażu, toreb, parasolek, artykułów 

spożywczych i napojów. 

11. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy 

Regulaminu organizacyjnego MDK Barcin. 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 października 2018 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


