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REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH MUZYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ  
STOWARZYSZENIE INICJATYW KULTURALNYCH „KOSYNIERZY” 

 
§ 1 

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w zajęciach muzycznych (teoretycznych oraz instrumentalnych) 
organizowanych przez Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „Kosynierzy”. 

2. Zajęcia odbywają się w ramach projektu „Młodzi Kosynierzy”. 

3. Celem zajęć jest nauczanie uczestnika gry na instrumencie dętym oraz nauka teorii muzyki. 

4. Zajęcia indywidualne i grupowe odbywają się zgodnie z ustalonym grafikiem zajęć zamieszczonym na stronie 
www.kosynierzyluborzyca.pl w zakładce „Młodzi Kosynierzy” 

5. Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „Kosynierzy” zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku 
uzasadnionej nieobecności instruktora i odrobienia ich w ustalonym terminie. 

 
§ 2  

OBOWIĄZKI STOWARZYSZENIA INICJATYW KULTURALNYCH „KOSYNIERZY” 
Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „Kosynierzy” zobowiązuje się do: 

1. Zapewnienia uczestnikom sali do zajęć oraz instrumentów muzycznych. 

2. Informowania uczestników o wszelkich istotnych sprawach w trakcie zajęć lub na stronie 
www.kosynierzyluborzyca.pl 

3. Promowania działalności artystycznej uczestników zajęć muzycznych poprzez występy podczas imprez 
kulturalnych oraz udział w konkursach, festiwalach, koncertach i przeglądach muzycznych. 

 
§ 3  

WARUNKI UCZESTNICTWA 
1. Warunkiem przystąpienia do kwalifikacji w celu uczestnictwa w zajęciach jest zgłoszenie i zapisanie się 

uczestnika zajęć bezpośrednio u prowadzącego instruktora lub na spotkaniu organizacyjnym dla rodziców. 

2. Pierwszeństwo przyjęcia do projektu mają osoby kontynuujące edukację z lat poprzednich. Nowi uczestnicy 
przyjmowani są w kolejności zgłoszeń, do wyczerpania wolnych miejsc na początku każdego roku szkolnego. 
Instruktor ocenia możliwości i predyspozycje kandydatów. 

3. Osoby przyjęte do projektu „Młodzi Kosynierzy”, a w przypadku nieletnich uczestników 
rodzice/opiekunowie prawni, wypełniają kartę zgłoszenia uczestnictwa oraz oświadczenie o wyrażeniu 
zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika zajęć w formie zdjęć lub filmów promujących zajęcia  
i wydarzenia kulturalne instytucji, a także do przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). 

4. W czasie zajęć w sali mają prawo przebywać tylko uczestnicy projektu „Młodzi Kosynierzy”. 

5. O obecności rodzica lub opiekuna w czasie prowadzenia zajęć w uzasadnionych przypadkach decyduje 
instruktor. 

6. Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „Kosynierzy” nie zapewnia opieki nieletnim, zarówno przed 
zajęciami, jak i po ich zakończeniu. 

7. Instruktorzy Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych „Kosynierzy” nie ponoszą odpowiedzialności za 
uczestników zajęć, zarówno przed rozpoczęciem zajęć, jak i po ich zakończeniu. 

8. Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za uczestników opuszczających salę w trakcie zajęć (np. wyjście do 
toalety). 

9. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu, poszanowania mienia 
instytucji, przestrzegania zasad bezpieczeństwa i kulturalnego zachowania się względem współuczestników 
zajęć i instruktorów. 

10. Instruktor ma prawo skreślić uczestnika z listy uczestników w przypadku: 

a) braku uiszczenia opłaty za zajęcia po upływie wyznaczonego terminu płatności 

b) nagannego zachowania utrudniającego pracę instruktora 

c) częstej nieobecności uczestnika, w wyniku której praca ulega destabilizacji 

11. Dokumentem potwierdzającym obecność na zajęciach jest prowadzony przez instruktora dziennik 
elektroniczny zajęć. 

http://www.kosynierzyluborzyca.pl/
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12. Podpisanie deklaracji uczestnictwa w zajęciach oznacza akceptację wszystkich zapisów niniejszego 
Regulaminu oraz opłaty za zajęcia wynoszącej 100 zł za miesiąc. 

 

§ 4 

ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ 

Zajęcia mogą zostać odwołane w przypadku: 
1. Choroby instruktora, 

2. Sytuacji, gdy na terenie instytucji odbywa się impreza artystyczna lub uroczystość uniemożliwiająca 
przeprowadzenie zajęć, 

3. Zaistnienia przypadków tzw. siły wyższej, 

4. Wyjazdu instruktora na konkursy, warsztaty, szkolenia. 
 

§ 5 
OBOWIĄZKI UCZESTNIKA ZAJĘĆ 

Uczestnik zajęć zobowiązany jest do : 
1. Przestrzegania i zachowania czystości oraz poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania się. 

2. Po każdych zajęciach odłożenia sprzętu w przeznaczone do tego miejsce. 

3. Stosowania się do poleceń instruktora. 

4. Poszanowania mienia oraz pomieszczeń Szkoły Podstawowej im. 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego  
w Luborzycy i pomieszczeń Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych „Kosynierzy”. 

5. Poinformowania o zamiarze rezygnacji z miesięcznym terminem wypowiedzenia. 

6. Terminowego dokonywania opłat za udział w zajęciach. 

7. Nadrobienia zajęć teoretycznych we własnym zakresie w przypadku jego nieobecności. 

8. Poinformowania instruktora minimum 24 godziny przed planowaną lekcją o nieobecności ucznia.  
W przypadku braku informacji o nieobecności uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej 
opłaty w wysokości 50 zł za lekcję. 

 

§ 6 
OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH UCZESTNIKA ZAJĘĆ 

Rodzice/opiekunowie prawni uczestnika zajęć zobowiązani są do: 
1. Wypełniania ankiety z danymi osobowymi uczestnika, adresem i danymi osoby do kontaktu. 

2. Informowania instruktora przed zajęciami o każdej niedyspozycji uczestnika, stanie jego zdrowia, jeśli może 
mieć wpływ na ograniczenia w wykonywaniu ćwiczeń. 

3. Dopilnowania, aby chory uczestnik nie brał udziału w zajęciach. 

4. Poniesienia materialnej odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia, zniszczenia spowodowane przez 
nieletniego uczestnika zajęć. 

5. Odebrania nieletniego natychmiast po zakończeniu zajęć. 

6. W przypadku brania udziału przez nieletniego uczestnika w imprezach kulturalnych oraz udział  
w konkursach, festiwalach, koncertach i przeglądach muzycznych, rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany 
do sprawowania opieki nad nim lub powierzenia go osobie uprawnionej podczas trwania w/w lub 
instruktorowi na podstawie pisemnej zgody. 

7. Terminowego dokonywania opłat za udział w zajęciach. 

8. Dopilnowania, aby uczestnik zajęć przestrzegał zasad niniejszego Regulaminu. 
 

§ 7 
ZASADY KORZYSTANIA Z SAL 

1. Korzystanie z sal i pracowni odbywa się zgodnie z ich przeznaczeniem. 
2. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do dbałości o porządek w sali, w której odbywają się zajęcia. 

3. Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu instytucji. W przypadku osób 
nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie nieletnich uczestników. 
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§ 8 

OPŁATY 
1. Opłatę za zajęcia należy dokonać poprzez dokonanie przelewu na konto bankowe Stowarzyszenia Inicjatyw 

Kulturalnych nr: 81 8589 0006 0160 0680 2831 0001 - Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, w tytule 
przelewu należy wpisać „Wpłata na cele statutowe”. 

2. Instruktor nie jest upoważniony do pobierania opłat za zajęcia. 

3. Opłaty miesięczne są stałe i wynoszą 100zł miesięcznie, bez względu na liczbę zajęć przypadających w 
danym miesiącu. 

4. Nieobecność uczestnika na zajęciach indywidualnych i grupowych nie zwalnia z obowiązku płatności. 

5. Długotrwała nieobecność spowodowana np. chorobą uczestnika zajęć (po pisemnym lub telefonicznym 
poinformowaniu instruktora) jest okolicznością mającą wpływ na pomniejszenie opłaty  
za dany miesiąc. 

6. Opłaty za zajęcia dokonuje się z góry do 10 dnia każdego miesiąca, za który dokonywana jest wpłata. 

7. Opłata za zajęcia jest imienna i nie może być przekazywana innej osobie. 

8. Rodzic/opiekun prawny nieletniego uczestnika zajęć dokonując opłaty za zajęcia wyraża zgodę  
na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych 
„Kosynierzy”, a także na ich przetwarzanie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celach marketingowych. Tym samym oświadcza, że 
został poinformowany o prawie wglądu do danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, 
sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. 

9. W przypadku rezygnacji z zajęć uczestnik zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie instruktora na 
piśmie oraz uiszczenia kwoty 100 zł w miesiącu, w którym następuje rezygnacja. 

10. W przypadku braku informacji o nieobecności uczestnika na zajęciach minimum 24 godziny przed 
planowaną lekcją uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 50 zł za lekcję. 

 
§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany Regulaminu i bieżące informacje będą 

przekazywane uczestnikom osobiście lub na stronie www.kosynierzyluborzyca.pl. 

2. Wszelkie uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania zajęć artystycznych należy zgłaszać bezpośrednio 
Prezesowi Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych „Kosynierzy”. 

 

 

 

 

 

Zapoznałem/am się i akceptuję warunki niniejszego regulaminu. 
 
 

 

…………………….……………………………………………. 
Podpis uczestnika projektu 

 
 


