„Regulamin organizacyjny sekcji artystycznych Centrum Kultury i Sportu
w Skawinie w sezonie 2021/2022”
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy „Regulamin organizacyjny sekcji artystycznych Centrum Kultury
i Sportu w Skawinie w sezonie 2021/2022”, zwany dalej „Regulaminem
sekcji”, określa szczegółowe zasady funkcjonowania działających w Centrum
Kultury i Sportu w Skawinie, zwanym dalej „CKiS”, sekcji artystycznych
koordynowanych przez pracowników Działu Realizacji Projektów Kultury,
zwanego dalej „DRPK”.
2. Udział w sekcjach artystycznych CKiS jest dobrowolny, oparty na zasadzie
członkostwa.
3. Członkiem sekcji CKiS może być osoba, która dokonuje terminowych opłat
miesięcznych zgodnie z obowiązującym „Regulaminem opłat za udział
w zajęciach sekcji artystycznych Centrum Kultury i Sportu w Skawinie”,
zwanym dalej „Regulaminem opłat”, oraz spełnia merytoryczne kryteria
wynikające ze specyfiki sekcji.
§2
Zasady działania sekcji
1. Działalność sekcji artystycznych ma na celu upowszechnianie kultury,
edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę, dbałość o prawidłowy
rozwój psychofizyczny oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieci
i młodzieży.
2. Do zakresu działania sekcji artystycznych CKiS należy w szczególności:
1) realizacja programu zajęć;
2) stwarzanie możliwości do prezentacji nabytych w trakcie zajęć
umiejętności w ramach występów, wystaw lub innych form prezentacji
zależnych od specyfiki sekcji;
3) udział w konkursach, przeglądach.
3. Zajęcia sekcji artystycznych odbywają się w sezonie od października do
maja. W przypadku wybranych grup możliwe jest prowadzenie dodatkowych
zajęć w czerwcu, sierpniu lub wrześniu.
4. Dla dobra integracji grup zajęciowych oraz ze względu na zaangażowanie
dzieci, zajęcia odbywają się bez obecności rodziców w sali zajęć. Dopuszcza
się obecność rodziców w sali jedynie podczas dwóch pierwszych zajęć,
traktując ten czasjako okres aklimatyzacji dziecka w nowej grupie
rówieśniczej.
5. W przypadku odwołania zajęć z powodu nieobecności instruktora lub
nieprzewidzianych szczególnych sytuacji, CKiS zobowiązuje się do
uzupełnienia zajęć w terminie późniejszym.
6. W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od CKiS, które
uniemożliwiają prowadzenie zajęć stacjonarnych, CKiS zastrzega sobie
możliwość zmiany formy (np. na zajęcia prowadzone przez Internet) oraz
terminów zajęć.

7. CKiS współpracuje z organizacjami i instytucjami w celu poszerzania swojej
oferty oraz tworzenia wspólnej płaszczyzny działań o charakterze
kulturalnym na terenie Miasta i Gminy Skawina.
§3
Prawa i obowiązki członków sekcji artystycznych CKiS
1. Uczestnicy sekcji artystycznych CKiS zobowiązani są do przestrzegania
obowiązujących w CKiS regulaminów, w tym w szczególności Regulaminu
organizacyjnego sekcji, Regulaminu opłat oraz regulaminów obiektów,
w których odbywają się zajęcia.
2. Uczestnicy zajęć mają obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa
podczas zajęć, a także podczas całego pobytu w obiekcie oraz stosowania się
do zaleceń instruktora, bądź innego pracownika CKiS.
3. Uczestnicy zajęć powinni niezwłocznie poinformować instruktora, bądź
innego pracownika CKiS o problemach zdrowotnych, które pojawiają się
w trakcie zajęć.
4. Każdy uczestnik ma możliwość korzystania ze sprzętu oraz wyposażenia sali
wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i według zaleceń prowadzącego
zajęcia.
5. Członkowie sekcji są zobowiązani do dbania o powierzone stroje lub
rekwizyty będące własnością CKiS i ponoszą za nie odpowiedzialność.
6. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przedstawienia zgody rodziców
(przedstawicieli ustawowych) na udział w zajęciach danej sekcji, zgodnie
z określonym drukiem dostępnym na stronie www.ckis.pl (w zakładce dot.
każdej sekcji), u instruktora prowadzącego zajęcia lub w biurze DRPK.
7. W przypadku dłuższej nieobecności, uczestnik powinien powiadomić o swojej
absencji organizatora zajęć tj. DRPK CKiS mailowo pod adresem
platnosci@ckis.pl. Nieusprawiedliwiona nieobecność (powyżej jednego
miesiąca) jest jednoznaczna z rezygnacją z udziału w zajęciach.
8. Każdy z uczestników sekcji biorący udział w prezentacjach konkursowych
oraz innych prezentacjach scenicznych zobowiązany jest do godnego
reprezentowania CKiS.
9. Uczestnikom sekcji artystycznych CKiS przysługuje pełna opieka
instruktorska na zajęciach oraz wyjazdach organizowanych przez CKiS
w ramach działalności sekcji.
10. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może skutkować: upomnieniem
uczestnika sekcji, zawieszeniem w prawach uczestnika sekcji, wydaleniem
z zajęć lub wykluczeniem z sekcji na wniosek instruktora lub pracownika
DRPK, z akceptacją kierownika DRPK, bez zwrotu uiszczonych opłat.
§4
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje dyrektor CKiS.
2. Pytania i uwagi można kierować do Działu Realizacji Projektów Kultury CKiS
telefonicznie pod nr tel. 12 276 34 64 lub mailowo pod adresem
sokol@ckis.pl.

