
     

            

            

Regulamin określający 

 zasady działania zajęć edukacyjnych, pracowni  

i zespołów artystycznych działających  

                w Centrum Kultury ,,Zamek w Toszku” 

 

  

 
   Na podstawie Zarządzenia Dyrektora CK ,,Zamek w Toszku” z dnia 21.09.2020 r w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu określającego zasady działania zajęć edukacyjnych, pracowni 

 i zespołów artystycznych działających w Centrum Kultury ,,Zamek w Toszku” . 
 
      §1  
 

1. Zajęcia edukacyjne, pracownie i zespoły artystyczne działające w CK ,,Zamek w Toszku” służą 

upowszechnianiu kultury i realizacji zadań określonych w Statucie. 

 

      § 2 

 

1.Uczestnikiem zajęć może być każdy zainteresowany tematyką poszczególnych zajęć, pracowni  

oraz zespołów artystycznych. 

2.O uczestnictwie w zajęciach w danym roku szkolnym decyduje kolejność zgłoszeń. 

3.Zajęcia odbywają się w grupach w miesiącach od września/października do czerwca. 

4.Odpłatność za zajęcia reguluje Zarządzenia Dyrektora CK „Zamek w Toszku”NR  1/09/2019 

z dnia 21.09.2020 r 

5.Uczestnicy zajęć korzystają z materiałów i sprzętu w obecności pracownika – instruktora. 

6.Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez CK ,,Zamek w Toszku '' jest 

wniesienie stosownych opłat określonych w obowiązujących Zarządzeniach Dyrektora oraz 

dostarczenie karty zgłoszenia. Podpisanie karty zgłoszenia dziecka jest jednoznaczne z akceptacją 

niniejszego Regulaminu.   

      § 3 

 

Pracownie, sekcje i zespoły artystyczne prowadzone są przez CK ,,Zamek w Toszku” w oparciu  

o umowy cywilnoprawne z instruktorami.  

 

      § 4 

1.Do zadań instruktora prowadzącego zajęcia należy w szczególności: 

 a) prowadzenie zajęć programowych  

 b) informowanie uczestników o terminach zajęć, oraz ustalanie z uczestnikami terminów  

 odpracowywanych zajęć. Termin odpracowywanych zajęć ustalany jest z co najmniej 

 tygodniowym wyprzedzeniem w porozumieniu z Dyrektorem CK „Zamek w Toszku”. 

 c)organizacja pracy i ćwiczeń z uwzględnieniem ilości wykonywanych prac

 przypadających na jednego uczestnika zajęć. 

 d) udział w konkursach, festiwalach i przeglądach po wcześniejszej konsultacji z  Dyrektorem 

 e) sporządzanie i prowadzenie listy obecności  uczestników  

 f) dokładne i systematyczne prowadzenie dziennika zajęć, oraz zwrot dziennika  

 po zakończeniu roku szkolnego do biura CK „Zamek w Toszku”. 



       

      § 5 

 

1. Za stan sal i pracowni  po zajęciach odpowiada instruktor prowadzący zajęcia. 

2. Za sprzęt, właściwe zabezpieczenie sprzętu oraz używanie sprzętu i materiałów zgodnie 

 z przeznaczeniem, odpowiada instruktor prowadzący zajęcia. 

3. Wszelkie awarie sprzętu i usterki w pomieszczeniu i inne nieprawidłowości instruktor zgłasza po 

zajęciach  pani Barbarze Skawińskiej.   

4.W salach zajęć i pomieszczeniach pracowni uczestnicy przebywają wyłącznie w obecności 

instruktora. 

 a)   wszystkich uczestników sekcji zainteresowań obowiązuje bezwzględne   

 przestrzeganie stosownych przepisów bhp i przeciw pożarowych. 

 b) w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy sekcji zainteresowań 

 zobowiązani  są do stosowania się do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia lub 

 pracowników CK „Zamek w Toszku”. 

       

      § 6  

 

1.Prace uczestników służą edukacji kulturalnej oraz promowaniu działalności statutowej CK 

2. Prace uczestników o szczególnych walorach artystycznych mogą tworzyć archiwum dorobku CK 

 a) CK „Zamek w Toszku” zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania 

 danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych      

związanych z działalności CK „Zamek w Toszku”. 

     b) uczestnicy sekcji zainteresowań decydując się na uczestnictwo w zajęciach oraz 

 wypełnienie Karty zgłoszeń wyrażają tym samym zgodę na wykorzystywania ich danych   

osobowych. Na podstawie art. 13 rozporządzenia  parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) 

      § 7 

 

Traci moc Zarządzenie Dyrektora Centrum Kultury ,,Zamek w Toszku” z dnia  2.09.2019 r   

       

      § 8 

1. Miejsce i czas prowadzenia zajęć w pracowniach, sekcjach zainteresowań i zespołów 

artystycznych przedstawia harmonogram podany do wiadomości na stronie internetowej  

CK „Zamek w Toszku”. 

2. CK „Zamek w Toszku” zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w/w harmonogramu. 

       

      § 9 

  

 Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 21 września 2020 roku 

 

      § 10 

 

W kwestiach nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, decyzje podejmuje  


