Regulamin grup zajęciowych
działających w Wadowickim Centrum Kultury
sezon 2016/2017
Wadowickie Centrum Kultury pracuje w tzw. trybie szkolnym, od września do czerwca. Z zasady
zajęcia odbywają się w okresie, w których dzieci i młodzież uczęszczają do szkoły. W czasie ferii
i innych dni wolnych nie ma zajęć stałych, poza warsztatami wcześniej uzgodnionymi. Opłata
za zajęcia jest stała i pobierana semestralnie (bez względu na ilość zajęć przypadających w danym
miesiącu).
I. Zasady tworzenia grupy zajęciowej:
1. Ustala się pierwszeństwo przyjęć stałych uczestników zajęć. Grupa zajęciowa tworzona jest na
podstawie zapisów prowadzonych od 1 lipca 2016 r. do wyczerpania limitu przyjęć do
poszczególnych grup. W przypadku wyczerpania limitu przyjęć, dziecko może zostać
umieszczone na liście rezerwowej. Z listy rezerwowej dziecko może zostać przyjęte do grupy
zajęciowej w ciągu całego roku artystycznego. Pierwszeństwo przyjęć mają dzieci i młodzież
z gminy Wadowice. O kolejności przyjęć decyduje miejsce zajmowane na liście rezerwowej.
2. Zapisy na zajęcia dokonywane są w sekretariacie. Instruktorzy nie prowadzą zapisów
indywidualnie.
II. Opłaty, warunki przyjęć i uczestnictwa dziecka w zajęciach:
1. Podstawowym warunkiem przyjęcia dziecka na zajęcia jest uregulowanie opłaty. Wpłaty
za zajęcia przyjmowane są najpóźniej do dnia trzecich zajęć w kasie Domu Kultury (I piętro).
Opłaty można wpłacać na konto: 29 1050 1445 1000 0023 5760 4020 ING Bank Śląski
w Wadowicach.
2. Opłaty za zajęcia mogą być wnoszone jedynie przez osoby powyżej 13 roku życia (KC z dnia
23.04.1964 Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, art. 15).
3. Opłaty za zajęcia przyjmowane są z góry w formie ryczałtu, w związku z tym wyklucza się
jakiekolwiek zwroty wniesionych opłat z przyczyn nieobecności uczestników. Rodzic
wykupując dziecku uczestnictwo w zajęciach ma zarezerwowane dla niego miejsce w grupie,
zapewnioną opiekę instruktora oraz zapewnione pomieszczenia i materiały do zajęć.
Nieobecności oraz rezygnację z zajęć należy zgłaszać u instruktora prowadzącego, mailowo
(centrum@wck.wadowice.pl) lub telefonicznie w godzinach działania sekretariatu
(godz. 8.00 - 16.00).
4. Instruktorzy mają prawo do:
a. niewpuszczenia na zajęcia uczestnika zalegającego z opłatą – w takim przypadku WCK nie
ponosi odpowiedzialności za niedopuszczonego do zajęć uczestnika,
b. skreślenia z listy uczestnika w przypadku braku wpłaty za zajęcia,
c. skreślenia z listy uczestników w przypadku trzech nieusprawiedliwionych nieobecności.
III. Zasady pracy grupy zajęciowej
1.
Grupa zajęciowa działająca w Wadowickim Centrum Kultury pracuje według ustalonego na
początku sezonu artystycznego harmonogramu,
2.
Harmonogram ustala instruktor prowadzący zajęcia po uzgodnieniu z dyrekcją Wadowickim
Centrum Kultury,
3.
Dopuszcza się przeniesienie zajęć na inny termin po jego wcześniejszym uzgodnieniu
z uczestnikami zajęć,
4.
Wadowickim Centrum Kultury zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć z powodu
choroby instruktora oraz w wyjątkowych okolicznościach (np. klęska żywiołowa, inne
działania WCK),
5.
Uczestnik grupy zajęciowej zobowiązany jest do aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz
w prezentacjach grupy podczas konkursów, przeglądów, festiwali i innych pokazów.

