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ZASADY UCZESTNICTWA 

W ZAJĘCIACH SEKCJI ARTYSTYCZNO-EDUKACYJNYCH ORGANIZOWANYCH W 

KĘPIŃSKIM OŚRODKU KULTURY 

Zajęcia sekcji KOK przeznaczone są dla dzieci od 7-go roku życia, młodzieży szkolnej i dorosłych. 

I. ZASADY OGÓLNE UCZESTNICTWA: 

1. Warunkiem udziału w zajęciach jest akceptacja niniejszego regulaminu przez uczestnika – 

jeśli jest pełnoletni, lub przez rodzica/prawnego opiekuna uczestnika – w przypadku osób 

niepełnoletnich, a także wypełnienie DEKLARACJI UCZESTNICTWA w zajęciach i 

dostarczenie jej do sekretariatu KOK. 

2. Zapisując się na zajęcia uczestnicy wyrażają zgodę na uczestnictwo w akcjach artystycznych 

KOK i przetwarzanie danych osobowych (wynikające z przepisów prawa). 

3. KOK zastrzega sobie prawo do wykorzystywania nagrań video i zdjęć 

z wizerunkiem uczestników ww. zajęć, zarejestrowanych podczas zajęć, przeglądów i innych 

imprez dla potrzeb promocyjnych i reklamowych, umieszczenie na stronie internetowej: 

www.kok.kepno.pl, i na stronie fanpage FB: 

https://www.facebook.com/Kepinski.Osrodek.Kultury/ zgodnie z art. 81 ust. z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231,z 2020 r. poz. 

288.) i zgodnie z wyrażoną dobrowolnie zgodą na udostępnienie własnego wizerunku oraz 

publikacji prac w celach służących promocji działań placówki (zgodnie z art. 

6  ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

4. Każdy uczestnik zajęć zobowiązuje się do udziału w konkursach, plenerach czy wystawach, 

za oddzielnie wyrażoną zgodą, jeśli instruktor uzna, że uczestnik jest gotowy do prezentacji. 

5. W przypadku odmowy udziału w konkursach, festiwalach itp. uczestnik zajęć  zobowiązany 

jest do złożenia jej w formie pisemnej u instruktora. 

6. O udziale w konkursach decyduje instruktor prowadzący zajęcia. Prace biorące udział w 

konkursach nie są zwracane. 

7. Za szkody materialne spowodowane w KOK wynikające z niewłaściwego zachowania się, 

odpowiada rodzic/opiekun uczestnika, w przypadku uczestnika dorosłego – on sam. 

8. Instruktorzy, po wcześniejszym powiadomieniu dyrektora instytucji mają  prawo do: 

- odmowy prowadzenia zajęć z osobami, które nie stosują się do przestrzegania poleceń, 

- skreślenia z listy uczestników osoby, która stwarza trudności wychowawcze prowadzącemu 

i nie  przestrzega regulaminu pracowni. 

9. Każdą dłuższą nieobecność, a także powrót do zajęć należy zgłosić najpóźniej dzień 

wcześniej instruktorowi oraz mailowo na adres: sekretariat@kok.kepno.pl. 

10. Odpowiedzialność za nieletniego uczestnika zajęć instruktor ponosi tylko w czasie trwania 

zajęć i przerw między nimi. 

11. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do przestrzegania godziny przyprowadzania i 

odbierania uczestnika zajęć. 
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12. Opiekunowie i uczestnicy udostępniają instruktorowi pełne dane osobowe. Informacje takie 

będą wykorzystane w nagłych sytuacjach (choroba, planowane wyjazdy itp). 

13. W czasie przyprowadzania oraz odbioru dziecka rodzice i opiekunowie mogą wchodzić do 

budynku wyłącznie do wyznaczonej strefy (przedsionek, hol). 

 

II. OBOWIĄZKI  UCZESTNIKA ZAJĘĆ : 

1. Podczas trwania zajęć kategorycznie zabrania się wszelkich działań powodujących 

niebezpieczeństwo własne i innych. 

2. Uczestnik pracuje według wskazań prowadzącego zajęcia i zgodnie z przepisami BHP. 

3. Uczestnik korzysta z urządzeń mechanicznych i elektrycznych w pracowni tylko za zgodą i 

pod nadzorem instruktora. 

4. Uczestnik przestrzega czystości, ładu i porządku na stanowiskach pracy podczas trwania 

zajęć i po ich zakończeniu. 

5. Uczestnik systematycznie uczestniczy w organizowanych zajęciach. 

6. Uczestnik dba o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych. 

7. Uczestnik odnosi się do prowadzącego zajęcia instruktora  i kolegów z szacunkiem. 

8. Uczestnik szanuje mienie pracowni i utrzymuje porządek. 

III. UCZESTNIK ZAJĘĆ MA PRAWO DO: 

1. Uczestnictwa w zajęciach w wybranej przez siebie sekcji. 

2. Uczestnictwa w konkursach, festiwalach, przeglądach, wystawach (o różnym zasięgu), 

w których  instytucja  uczestniczy i w tych, które organizuje samodzielnie, bądź we 

współpracy z innymi partnerami. 

3. Korzystania z pomocy i instruktażu swojego instruktora. 

4. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów. 

5. Poszanowania godności własnej i kolegów. 

6. Jawnego wyrażania opinii dotyczącej pracy w kole. 

7. Składania skarg w przypadku naruszenia jego praw. 

8. Rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach, przy czym rezygnacja powinna zostać złożona w 

formie pisemnej na Formularzu rezygnacji z zajęć. Wypełniony Formularz należy złożyć w 

sekretariacie Kępińskiego Ośrodka Kultury lub mailowo na adres: sekretariat@kok.kepno.pl 

lub instruktor@kok.kepno.pl najpóźniej ostatniego dnia miesiąca, poprzedzającego 

rozpoczęciem kolejnego miesiąca zajęć (np. do końca kwietnia, jeśli uczestnik rezygnuje od 

maja) 

9. Otrzymania stosowanych przez instruktora i dyrektora instytucji różnych form promocji i 

nagród. 

IV. UCZESTNIK ZAJĘĆ KOK MOŻE BYĆ UKARANY (za naruszenie regulaminu) : 

1. Upomnieniem udzielonym przez instruktora, dyrektora instytucji, 

2. Powiadomieniem rodziców, 

3. Wykreśleniem z listy uczestników danego koła. 

V. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY: 

1. Instruktor prowadzący zajęcia, podejmuje każdorazowo stosowne działania w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, powiadamia o zagrożeniu, stosuje zamienne 
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materiały dydaktyczne (np. w przypadku podanej przez rodzica informacji o alergii bądź 

uczuleniu na materiały, którymi pracują uczestnicy zajęć). W przypadku występowania 

problemów uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia instruktora, 

który decyduje o dopuszczeniu go do uczestnictwa w zajęciach. 

2. Uczestnicy zobowiązani są do ochrony odzieży przed zniszczeniem (stosują 

w razie potrzeby fartuchy ochronne, obuwie zamienne). 

3. KOK zapewnia środki czyszczące (mydła, ręczniki papierowe). 

4. Rodzic/prawny opiekun deklaruje w DEKLARACJI UCZESTNICTWA formę/sposób 

opuszczania placówki po ukończonych zajęciach: czy dziecko jest odbierane przez rodzica, 

czy ma wracać do domu samo. 

VI. INNE: 

Wszelkie zasady nie opisane w niniejszym regulaminie wynikają z właściwych i pożądanych norm 

społecznych i moralnych stosowanych przez środowisko. 

 

 

 

       Dyrektor  

   Kępińskiego Ośrodka Kultury 

  /-/ Dariusz Leśniarek 

 


