
REGULAMIN 

Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach 
dot. odpłatnych zajęć Robotyki i Programowania

1 Organizatorem  odpłatnych  zajęć  ROBOTYKA I  PROGRAMOWANIE  jest  Gminne
Centrum Kultury i Bibliotek ul. Strażacka 5, 32 – 095 Iwanowice Włościańskie.
2 Uczestnik  zajęć  odbywających  się  w  Gminnym  Centrum  Kultury  i  Bibliotek  w
Iwanowicach bądź innych miejscach wyznaczonych przez organizatora zobowiązany jest do
przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
3 Udział uczestnika w zajęciach jest równoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego
Regulaminu. Klauzula ta dotyczy również osób niepełnoletnich, w tym przypadku akceptacja
postanowień niniejszego Regulaminu spoczywa na rodzicu lub opiekunie prawnym.
4 GCKIB prowadzi zajęcia zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem grup, dostępnym
na profilu Organizatora w mediach społecznościowych: Facebook Gminnego Centrum Kultury
i Bibliotek w Iwanowicach oraz stronie www. po uruchomieniu grup.
5 Do uruchomienia grupy potrzebna jest liczba 10 uczestników.

6 Jeśli w trakcie semestru liczba osób w grupie się zmniejszy, tzn. będzie mniej niż 10
uczestników, grupa zostanie rozwiązana.
7 Zajęcia  odbywać  się  będą  stacjonarnie  przy  zachowaniu  reżimu  sanitarnego  lub  w
formie online w zależności od sytuacji epidemicznej.
8 Zajęcia  odbywają  się  pod  nadzorem  Instruktora.  Uczestnik  zobowiązany  jest  do
przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz zobligowany jest do stosowania się do wskazówek
prowadzącego zajęcia. Wcześniejsze opuszczenie zajęć przez Uczestnika zajęć możliwe jest
wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu się Opiekuna.
9 Uczestnik zajęć zobowiązani są przestrzegać punktualności.

10 Warunkiem uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w pomieszczeniu zamkniętym jest
złożenie przed każdymi zajęciami Oświadczenia o stanie zdrowia dziecka (załącznik nr 2).
11 Warunkiem  uczestnictwa  w  zajęciach  organizowanych  przez  GCKiB  jest  uprzednie
dostarczenie przez Opiekuna prawnego Małoletniego DEKLARACJI UCZESTNICTWA oraz
KLAUZULI  RODO  (załącznik  1)  oraz  akceptacja  postanowień  Regulaminu  i  wniesienie
należnej opłaty  do 4. dnia każdego miesiąca z góry bez wezwania. Opiekun zobowiązuje się
dokonywać wpłat za udział w zajęciach na rachunek bankowy Gminnego Centrum Kultury I
Bibliotek w Iwanowicach ul. Strażacka 5, 32-095 Iwanowice Włościańskie - 46 8614 0001
0020  0000  1720  0094,  wpisując  w  tytule  przelewu  „imię  i nazwisko  uczestnika  zajęć  –
miesiąc/semestr składki oraz nazwę zajęć”.

12 Opłaty można dokonać w ratach miesięcznych:
Marzec, maj, czerwiec (po 4 spotkania)- 140,00 zł za miesiąc, kwiecień (3 spotkania) 105,00 zł
za miesiąc lub za cały semestr z góry – 525,00 zł. Cena może ulec zmianie.
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13 O wszelkich zajęciach dodatkowych, zmianach w harmonogramie lub cenie, GCKIB 
oraz instruktor zajęć poinformują niezwłocznie.

14 Nieobecność uczestnika, nie wpływa na wysokość miesięcznej opłaty, która również  
nie ulega obniżeniu, zwrotowi ani przeksięgowaniu na kolejny okres.

15 Ilość miejsc w trakcie zajęć organizowanych przez GCKiB jest ograniczona, o zapisie
do  grupy  decyduje  data  zgłoszenia.  W razie  rezygnacji  z  dalszego  uczestnictwa,  Opiekun
zobowiązany  jest  do  niezwłocznego  poinformowania  o  tym  fakcie  Organizatora  oraz
instruktora/trenera.  Opiekun zobowiązuje się nie wnosić roszczeń względem Organizatora, w
przypadku,  gdy wobec jego zaniechania brak będzie miejsca na uczestnictwo Małoletniego
w zajęciach organizowanych przez GCKiB. Opiekun nie będzie również rościł sobie praw gdy
z przyczyn losowych, braku minimalnej ilości osób w grupie zajęcia zostaną odwołane bądź
zakończone.
16 Liczba zajęć w poszczególnych miesiącach wynosi 4 spotkania (w kwietniu 3) zgodnie 
z harmonogramem:
MARZEC: 07.03, 14.03, 21.02, 28.03
KWIECIEŃ: 4.04, 11.04, 25.04
MAJ: 9.05, 16.05, 23.05, 30.05
CZERWIEC: 6.06, 13.06, 20.06, 27.06
Zajęcia odbywają się w sposób ciągły. W sytuacjach dłuższej absencji spowodowanej np. 
chorobą, wyjazdem Małoletniego należy powiadomić o tym fakcie Organizatora oraz trenera/ 
instruktora.
17 W sytuacjach, gdy zajęcia ROBOTYKI I PROGRAMOWANIA nie odbędą się z winy
Organizatora, zostanie przez niego wyznaczony dodatkowy termin odrobienia zajęć.
18 Opiekun Uczestnika zajęć ponosi pełną odpowiedzialność materialną oraz prawną za
zniszczone przez  niego mienie  Organizatora  bądź  osób trzecich,  jak  i  spowodowane przez
niego szkody osobowe.
19 Do  niniejszego  Regulaminu  załączono:  Deklarację  Uczestnictwa  wraz  z  Klauzulą
RODO (załącznik nr 1) oraz Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka (załącznik nr 2).

Oświadczam,  że  zapoznałem  się  z  Regulaminem  Gminnego  Centrum  Kultury  i  Bibliotek  w
Iwanowicach i akceptuję jego postanowienia.

______________, ____________ _________________________________
Miejscowość        data                      czytelny podpis Opiekuna prawnego

2


