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7arządzenie nr 7l2o11

Dyrektora ARTerii . Centrum Kultury i ĘP,Tocji w ornontowicach
z dnia 30 sierPnia 2011r.

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu zajęćARTerii . Centrum Kultury i
Promocji

w Ornontowicach
Na podstawie ustawy z dn. 25.10.1991 o orgaryizowaniu i prowadzeniu

dziaialności kulturaliej (DZ.IJ, z 1.997 r.,'nr 110, poz,721 z poźniejszymi
zmianami),

IJchwaty nr XL|XI 393109 Rady Gminy Ornontowice z dn. 19.12.2009 r. w
sprawie podziatu samorządowej instytucji kultury --Gminnego Domu.Kultury !.
dttuoteki w ornontowicaćh i utworzenia ARTerii - Centrum Kultury i Promocji

w ornontowtćach i Gminnej Bibtioteki Publicznej w ornontowicach.

Zarządzam

Przyjąc Regulamin zajęć w ARTerii - Cenlrym Kultury i Promocji w ornontowicach
w$izmieniu zawartym w za|ączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

1arządzenie wraz z załącznikiem będzie. d.ostępne w sekretariacie ARTerii oraz
* --.- biutetynie iniormacji . pubtic-znej . .B|Ł . . pod adresem
www. bi p. arte ria. ornontowice. p I w zaktadce Zarządze nia Dyrektora ARTe rii .

7arządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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./RegulaminzajęćARTerii-centrumKulturyiPromocjiwornontowicach
/ zas-adv uczestnictwa dotyczą zajęć realizowanych w siedzibach

przy ó1. zwycięstwa 2ó' ul. EanKowa 1

ARTeriawramachstatutowej.dzjatalnościorganizuje11]-Ę:artystyczne'
adresowane li'ć'iioń:ń- ;ó ńies'runćow ornońtowiće. Sżcżegótowe zasady

uczestnictwa 
-i-iiflęciach 

okreśta niniejszy regulamin.

obecna edycja btoków zajęciowych obejmuje okres do czerwca 2012.

1)lnformacjaoprowadzonych,zajęciachdostępnajestnastronieinternetowej
łnr*ii *nnnióńiiuńąńóii". pr,,vi ariixŃlnńh materiatach inf ormacyjnych

('i;ii.i erEze_itpT ych w szczeeótnóści w siedzibie ARTerii. a taloe

udzielana jest teiefonicznie przez a-k?óHńt. |rrformacja dotyczy zajęć

ódbywających się do końca czerwca.

2) zajęcia adresowane są do ,okr'eśtonJch. 
grup wiekowych, ticzebność

posrc,ego.nyJń grup zajęciovlrych określa ARTeria.

3) Zapisy na zajęcia. od.bywają się w dniu otwartym - we wrześniu, w terminie

wskazanym przez Arterlę.

4) Uczestnikami zajęć ,mogą.Ęv.-.q'.,*u. wrażaiące chęć uczestnictwa w nich

P:łJŁT,#'j,hn;" 
j::Ęłłł,ii,;*lią'1ti:iryp*q'1."1"*.llł"/;:Efl :

l';5;:ffi i"lhi.Jń iiońietzna jest zgoda ródziców tub opieku nów prawnych.

5) Zajęcia prowadzone.przez' ARTerję są o9.p!1!l9..-P::J^'i!^:..*v'okoś.i
óbotainbici fizijęcia podbjmuje Dyrektor, w stosownym zarząozen|u.

ó) od 1 października ry1rY|.li1T.^tczestnictwa 
w zajęciach jest uiszczenie

wyznaczonej miesięcznej odptatnoscl.

7)optatęzazajęciauczestnik.możewnieśćwcatościtubwmiesięcznych
ratach (bezTzEGóu na ticzbę zajęć, przypadających w danym miesiącu).

Ptatnośc i za udziat w zajęciach dokonać mozna:8)

orzelewęrn na kont* AfrT*rii nr 6f 8454. 
imię i nazwisko t.lczestnika, ntrwę
nJulna gry na glŁarz*, pazdzi*rnik};

1 053 2001 0038
zajęc 'i rniesiąc

4793 0001, podając:
{np. Jan Kowal,skiu

w siedzibi*, uŁ. Zwyc"ięstwa fs, , w godz.

piątku;
&.$fi -1Ó.ss od poniedziaiku d*

9) Uczestnik, ktory nie wniÓst naleznej optaty, nie moze brać udziatu W

zajęciach.

10) Brak wptaty za , 
d3ny miesiąc , .Prz! braku pisemne j ręzygnacji z zalęc,

bęa'i" pods[awą do sciągnięćii_nil zności na drodze sądowej.

11) W przypadku nieterminowego wnoszenia optat ARTeria pobiera ustawowe

odsetki.

1z,) Czasowa nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zmniejszenia

optaty.



13) Kazdy Uczestnik ma prawo zrezygnować z kontynuacji nauki w ARTerii w
dowotnyrir momencie trwania z zachowaniem regulaminowego trybu i okresu
wypowiedzenia.

a) rozwiązanie uczestnictwa nastę.puje na pisem.ny' wniosek ..(oświadczenie o
rezygnacji - załącznik nr f do niniejszego.regulaminu) Uczestnika petnoletniego
tub, w pfzypadku Uczestnika niepetnoletniego, jego rodzicow/opiekunow.

b).uczestnictwo zostaje rozwiąlan9 łe. s!Y!|51od,pierwszego dnia następnego
niiesiąca, W ktorym 

-Uczestnik 
zŁozyŁ pisemne oświadczenie o rezygnacji z

zaJęc.

c) uczestnik rezygnujący zobowiązany jest do uregulowania naleznych ptatności
za dany miesiąc.

d) uczestnikowi, ktory zaptacit za . kotko tuP 
. 
ognisko muzyczne z gory,. nle

pizystuguje prawo zwrotu wniesionej optaty, z wyjątkiem szczegolnie
Lzaiadnionych sytuacj i zyciowych.

14) Uczestnik zajęc W uzasadnionym przypadku moze zwrocic 
^ 
się o

zmniejszenie bądz ćitrowite zwolnienić z optaty. Prośbę wraz z uz?1adnieniem,
popartą przez instruktora prowadzącego zajęcia, naleŻy przekazac Dyrektorowi
ipizeO 

" uptywem terminri uiszczenii na[eznej optaty), ktory decyduje o
zmniejszdnfu lub zwolnieniu z optat.

15) Uczestnik, ktÓry w terminie uiszcza nalezne optaty'. ma.zagwarantowane
prawo uczestnictwa W zajęciach, . zapewnlon.ą .opiekę .instruktora oraz
lnożtiwośc korzystania z pomieszczen i części niezbędnych materiatow.

16) Zasady korzystania z materiatow udos.tępnianych Pr1e.z ARTerii okreśtają
prowadząćy zajĘcia instrukt orzy. Warunkiem uczestnictwa W niektorych
żajęciacn ;,est zóiewnienie przez Lczestnika wtasnych materiatÓw.

17) Warunkiem uczestnictwa W zajęciach jest akceptacja niniejszego
regulaminu, terminowe wniesienie , optaty . ,ora1,._ przestrzeganie nor.m
sp tecznych wobec innych.ospb, a także przepisoy.Bl1? i. przeciwpożarowych,
obowiązujących we wsźystkich pomieszczeniach. UciążIryt{utrudniająę.y innym
korzysdaniei 

, z zajęc i nieprzestrzegający , Prze,?isow .. porządk9w1tc,h,
oboŃiązujących w ARTerii) uczestnicy mogą zostac skreśleni z listy uczestnikow
zajęc, jeśti nie odniosą skutku wcześniejsze stowne upomnienia.

18) W imieniu uczestnikow matoletnich sprawy odptatności .za zaj.ęcia, a talge
inne sprawy organizacyjne zatatwiają rodzice tub .prawni. opiekunowie. oni
także ponośzą oćpowiedźiatnośc za zachowanie swoich dzieci.
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do Regulaminu 7a7ęc w ARTerii

KARTA zGŁoszEN |A u cZEsT N I KA
na zajęcia w roku J'kornv' a 

'dziernika 
201 1 do czerwca zo12

''''''''' ;;;i;; ffiffi 7 l i; ;;i ;6i;;"*il''''''''''''''''''''''''''

DATA URODZENIA

ADRES ZAMIESZKANIA

TELEFON KONTAKTOWY

IMIE I NAZWISKO
PRAWNEGO OPIEKUNA"

TELEFON
PRAWNEGO OPIEKUNA*

oświadczam' że zapoznatem/a.Ę :ię ? Reg-utami.]9' uczestnictwa w zajęciach i

w przypadku iii&'płti"ilil-e9!-Ęiyi* uiszczanie optat do dnia 15.go każdego

i"i 5'i {.Ęi * il*.ł:l..f*'T'il; J!"'l'lh#"',il E..iBf!''.::i'YJ}'#j;'''fooinformowa.negutaminie 
zajęć w ARTerii.

aaaaaaaaaaa"""""o"""""""""'

data
uczestnika lub Prawnego oPiekuna

i } Y n{ *L KTd} [t "Ą Ee-'I.erii
i-lentrtir:r Kui tur;r i Pronrot:ji

r'' i )l( Nt)|.l !.()w |(-.Ą7 i
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Ńypetnic j ynie w PrzYPa



LaŁącznik nr 2
do Regulaminu Lajęc w ARTerii

oŚwnoczEN|E o REZYGNACJ|
z UczEsrNlc-rwł W zł-lĘc|AqH oRGAN|ZoWANYSH

P R*EZART E RiĘ:-Ć EŃt nu lir ru n uĘV I P RoMo cJ I w o RN oT N ow l cAc H

Jd,

aaaaaoaaaaaaoaoaaaaoaaaaaaaaaaoaaaaaaaaaaaaaoaoaaaaaaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaoaaaao"""'o"o""""o'o""""'o""'o"ot"""'o""'o""""'

..., oświadczam , 7e rezygnu ję z uczestnictwa wtasnego/mojego dziecka (imię i

nazwisko dziecka). """""o""'o"""'o"o"o"""""""o"""""" w

zajęciach....................o........o..o.............o...... ' w roku szkolnym 201 1 lz01f zgodnie z

Regu|.aminem zajęc w ARIerii.

(czytetny podpis - imię i nazwisko)

* ni epotrzebne skreśIi ć
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