Regulamin zajęć tanecznych organizowanych przez
CKSiT w Pruchniku w roku 2021
1. Organizator zajęć:
1.1. Organizatorem zajęć jest Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku
2. Czas trwania zajęć tanecznych:
2.1. Zajęcia będą prowadzone w trybie 45 minutowym.
2.2. Planowany termin rozpoczęcia zajęć - 3 luty 2021r.
2.3. Zajęcia będą prowadzone w każdą środę w dni nauki szkolnej w godzinach
12.30 -14.30 w wyznaczonych grupach.
2.4. Jeśli zaistnieje taka potrzeba dodatkowe zajęcia będą prowadzone w dni wolne od
nauki szkolnej w godzinach wcześniej ustalonych przez Organizatora,
o ewentualnych zmianach dotyczących czasu trwania zajęć Organizator poinformuje
uczestników zajęć odpowiednio wcześniej.
3. Opłaty za zajęcia:
3.1. Opłata za zajęcia jest stała i wynosi 20 zł za miesiąc od osoby (4 spotkania
w miesiącu z wykluczeniem środy wypadającej w dni wolne od zajęć szkolnych).
3.2. Opłaty należy dokonać na pierwszych zajęciach w danym miesiącu.
3.3.Opłatę należy uiścić w formie gotówki wpłacanej u pracownika CKSiT.
3.4. W przypadku rezygnacji uczestnika z zajęć w trakcie ich trwania Organizator
zastrzega sobie prawo do zatrzymania uiszczonej kwoty.
4. Zasady uczestnictwa w zajęciach tanecznych:
4.1.W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie dzieci z klas I -IV szkół podstawowych
z terenu Gminy Pruchnik.
4.2. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie dzieci, których rodzice złożyli pisemną
Deklarację (załącznik nr 1), stosowne Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka
i samodzielnym jego powrocie do domu (załącznik nr 2) oraz których rodzice
w terminie wnieśli opłatę za zajęcia.
4.3. O udziale w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.
4.4. W związku z obowiązującymi obostrzeniami maksymalna liczba miejsc
w poszczególnych grupach jest ograniczona.
4.5. Pozostałe osoby chętne wpisywane są na listę rezerwową.
4.6. Osoby, które w terminie nie uregulują opłaty za zajęcia zostają automatycznie
skreślone z listy uczestników a ich miejsce mogą zająć osoby z listy rezerwowej.
4.7. Jeśli na liście rezerwowej będzie minimum 15 osób, Organizator dopuszcza
możliwość utworzenia dodatkowej grupy.
4.8. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania dziecka na
zajęcia i odbierania dzieci bezpośrednio po zakończonych zajęciach aby nie
generować niepotrzebnego tłoku.
4.9. Na zajęcia należy przychodzić 10 minut przed ich rozpoczęciem, po to by spokojnie
się przebrać.
4.10. Na zajęciach obowiązuje obuwie zamienne.
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5. Postanowienia ogólne:
5.1.Organizator zastrzega sobie prawo do zorganizowania zastępstwa lub odwołania zajęć
w przypadku uzasadnionej nieobecności instruktora/trenera.
5.2.Warunkiem uczestnictwa w zajęciach tanecznych jest akceptacja wszystkich punktów
niniejszego Regulaminu oraz złożenie pisemnej Deklaracji i Oświadczeń.
5.3.Wszystkie sprawy sporne nie ujęte w Regulaminie rozpatrywane będą przez
Organizatora
5.4. Zaistniałe spory Strony będą starały się rozwiązać polubownie
5.5. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu w trybie określonym powyżej
zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Organizatora
6. Dane kontaktowe Organizatora:
Centrum Kultury Sportu i Turystyki
ul. Ks. Bronisława Markiewicza 20
37-560 Pruchnik
tel. 16 628 80 65
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