REGULAMIN ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH
W CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KONINIE
w sezonie kulturalnym 2020/2021
Regulamin dotyczy zajęć, których organizatorem jest Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, z
siedzibą przy ul. Okólnej 47a, 62-510 Konin NIP 665 166 75 47 REGON 311104032,
zarejestrowany w Rejestrze Instytucji Kultury - RIK 11 z dnia 04.01.1999r., zwany dalej
Organizatorem.
§1 WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
1. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest pisemna akceptacja niniejszego
regulaminu, dokonanie opłaty, a także przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych,
obowiązujących w CKiS w Koninie
2. Informacja o prowadzonych zajęciach dostępna jest na stronie internetowej Centrum Kultury
i Sztuki w Koninie www.ckis.konin.pl, pod numerem telefonu 63 243 63 50.
§2 PŁATNOŚĆ ZA ZAJĘCIA
1. Wysokość opłat za zajęcia określa zarządzenie Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w
Koninie z dnia 9 września 2020 r.
2. Opłaty za zajęcia przyjmowane są z góry i należy je uiszczać do 10 dnia każdego miesiąca.
3. Dostępne są następujące sposoby płatności:
a. przelewem tradycyjnym na konto Santander 17 1090 1199 0000 0000 1900 2776 (w
tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko uczestnika),
b. gotówką w siedzibie Organizatora. Kasa czynna od poniedziałku do piątku, w
godzinach 10.00-14.00.
4. Rezygnację z zajęć lub nieobecność należy zgłosić telefonicznie pod numerem 63 243-6350.
5. Uczestnik, który nie wniósł należnej opłaty, nie może brać udziału w zajęciach.
6. Brak wpłaty za dany miesiąc traktowany jest jako rezygnacja z zajęć i powoduje skreślenie
z listy uczestników.
7. W przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach wniesiona opłata nie jest zwracana. W
wyjątkowych przypadkach opłata może zostać zwrócona na pisemny wniosek skierowany do
Dyrektora CKiS w Koninie, po uzyskaniu jego akceptacji.
§3 ODWOŁYWANIE I ODPRACOWYWANIE ZAJĘĆ
1. W przypadku nieobecności instruktora prowadzącego, Organizator zapewnia realizację
odwołanych zajęć w innym, wskazanym przez instruktora terminie lub, gdy jest to niemożliwe,
zwrot opłaty.
2. O odwołaniu zajęć uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem
poczty e-mail.
3. Dopuszcza się przeniesienie zajęć na inny termin po jego wcześniejszym uzgodnieniu z
uczestnikami zajęć.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku wyjątkowych
okoliczności, tj. zaistnienia tzw. siły wyższej, np. klęski żywiołowej, żałoby narodowej. W
takich przypadkach nie ma możliwości zwrotu dokonanej opłaty za zajęcia.
§4 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
1. Każdy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu zajęć, poszanowania mienia
placówki, przestrzegania zasad bezpieczeństwa na zajęciach i kulturalnego zachowania.
2. Z pracowni i sal zajęciowych uczestnik może korzystać wyłącznie podczas obecności
instruktora lub upoważnionego pracownika CKiS w Koninie.
3. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką Instruktora. Rodzic/opiekun jest
zobowiązany do odebrania dziecka bezpośrednio po zajęciach.
4. Uczestnik (w przypadku dzieci – Rodzice/opiekunowie prawni) zapisując się na zajęcia
wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku Uczestnika w materiałach promocyjnych
Organizatora (materiały drukowane, Internet, pliki elektroniczne, np. prezentacje
multimedialne).
6. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
7. Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu CKiS w
Koninie. W przypadku osób małoletnich odpowiedzialność ponoszą prawni opiekunowie tej
osoby.
8. W związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19 Uczestnicy zajęć
zobowiązani są do zakrywania ust i nosa (powyżej 4 lat), zachowania dystansu społecznego
oraz dezynfekcji rąk środkami zapewnionymi przez Organizatora.
§5 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1. Instruktor ponosi odpowiedzialność za małoletniego uczestnika jedynie w trakcie trwania
zajęć.
2. Wszelkie opinie i skargi na temat zajęć w CKiS w Koninie prosimy kierować mailowo na
adres: j.szydlowska@ckis.konin.pl.
3. Decyzje w sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie podejmuje Dyrektor Centrum
Kultury i Sztuki w Koninie.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 września 2020 r.

