REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ARTYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH
PRZEZ STOWARZYSZENIE

BUSOLA DLA ARTYSTYCZNIE UZDOLNIONYCH DZIECI
W SEZONIE 2018/2019
I.
Informacje ogólne
1. Stowarzyszenie Busola w Piotrkowie Trybunalskim w ramach działalności statutowej organizuje
zajęcia artystyczne adresowane do dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. Informacja o prowadzonych zajęciach dostępna jest na stronie internetowej stowarzyszenia Busola,
w ulotkach informacyjnych oraz w siedzibie stowarzyszenia: ul. Sienkiewicza 7, 97-300 Piotrków
Trybunalski.
II.
Warunki uczestnictwa w zajęciach i zasady rekrutacji
1. Zapisy na zajęcia odbywają się do bezpośrednio u instruktorów prowadzących zajęcia, wg podanego
grafiku zajęć. Kwalifikacji do grupy artystycznej dokonuje instruktor prowadzący.
2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez stowarzyszenie jest:
a) zapoznanie się z niniejszym regulaminem
b) wypełnienie karty informacyjnej zgodnej w wymogami RODO, (w przypadku osób
niepełnoletnich karta powinna być podpisana przez rodzica/opiekuna).
c) uiszczenie opłaty regulowanej tabelą opłat stowarzyszenia, która stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu
d) akceptacja udziału dziecka przez instruktora prowadzącego.
3. Opłaty wnoszone są do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc przebyty. Opłaty można uiszczać
przelewem na konto stowarzyszenia:
BZWZK o/II PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 32 1500 1605 1216 0004 1605 0000
bądź w kancelarii stowarzyszenia bezpośrednio przed zajęciami lub w godzinach urzędowania
sekretarza. W tytule przelewu musi być podane: imię i nazwisko uczestnika, forma
i dzień zajęć oraz miesiąc, za który dokonuje się wpłaty, np.
Anna Kowalska, grupa iKropka, czwartek, za m-c styczeń 2018 .
4. Miesięczna opłata za zajęcia jest stała i niezależna od ilości zajęć przypadających w danym miesiącu
i zgodna jest z tabelą opłat. Wyjątek stanowią miesiące: wrzesień i styczeń, w których opłata
wyniesie 50% stawki miesięcznej.
5. Opłata za zajęcia naliczana jest bez względu na absencję uczestnika zajęć w ciągu miesiąca. Wyjątek
stanowi choroba uczestnika, trwająca dłużej niż 14 dni, usprawiedliwiona pisemnie lub ustnie przez
rodzica/opiekuna.
6. Uczestnik, który nie wniósł należnej opłaty, nie może brać udziału w zajęciach, brak wpłaty za cały
miesiąc bez usprawiedliwienia traktowany jest jako rezygnacja z zajęć.
7. Dopuszcza się stosowanie opłat zniżkowych w przypadku:
a) uczestniczenia na zajęciach stowarzyszenia więcej niż jednego dziecka z tej samej rodziny, na
pisemny wniosek rodzica/opiekuna, opłata zniżkowa wynosi 50% na drugie dziecko
8. W indywidualnych przypadkach prezes stowarzyszenia może ustalić całkowite zwolnienie
uczestnika z opłat. Podstawę do zwolnienia stanowi wniosek rodzica/opiekuna poparty
udokumentowaną sytuacją.
9. Dzieci członków zarządu i instruktorów płacą opłatę zniżkową w wysokości 20 zł za miesiąc.
III.
Organizacja zajęć.
1. Zajęcia odbywają się w wyznaczonym miejscu i ustalonych godzinach. Szczegółowy harmonogram
zajęć znajduje się na stronie www.busola.org.pl
2. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym powinno wcześniej
poinformować uczestników lub rodziców/opiekunów uczestników zajęć (najczęściej poprzez sms).
3. Odwołanie, przeniesienie lub odpracowanie zajęć może nastąpić po wcześniejszym powiadomieniu
rodziców/opiekunów uczestników zajęć (najczęściej poprzez sms).
4. Program zajęć, czas trwania oraz forma zajęć ustalane są przez członków zarządu stowarzyszenia na
dany rok.
5. Uczestnicy wybranych form zajęć podzieleni są przez instruktora prowadzącego na grupy
odpowiednio liczebne, dostosowane do wieku uczestników i poziomu zaawansowania.
O przynależności do grupy decyduje instruktor.

6. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora prowadzącego. Odpowiedzialność
instruktora za opiekę kończy się z chwilą zakończenia zajęć.
7. Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia bez wiedzy
i zgody instruktora prowadzącego.
8. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody instruktora wyposażenia pracowni lub
sali poza budynek stowarzyszenia.
9. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni
lub sali ponosi osoba nieprzestrzegająca zasad ich użytkowania – w przypadku osób nieletnich są to
prawni opiekunowie tej osoby.
10. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada instruktor prowadzący zajęcia.
11. Stowarzyszenie Busola nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni,
nie zobowiązuje się do pilnowania i przechowywania rzeczy pozostawionych na korytarzu
i w salach.
12. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób,
przepisów p.poż. , porządkowych i bezpieczeństwa.
13. W przypadku jakichkolwiek zagrożeń uczestnicy zajęć zobowiązani są do stosowania się do zaleceń
instruktora.
14. Stowarzyszenie Busola w Piotrkowie Tryb. zastrzega sobie prawo do wykorzystywania
i przetwarzania danych osobowych, zajęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych
i promocyjnych związanych z działalnością stowarzyszenia.
15. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i zatwierdzenia przez zarząd stowarzyszenia.
Piotrków Tryb. dn. 10.09.2018r.
załącznik nr 1

TABELA OPŁAT:
Stowarzyszenie „Busola dla Artystycznie Uzdolnionych Dzieci”
sezon 2018/2019
rodzaj zajęć:

wysokość opłat:

Zajęcia plastyczne

80 zł

Zajęcia teatralne

80 zł

Zajęcia taneczne
grupa FOX

80zł

Zajęcia taneczne
grupa PASSO

60 zł

Zajęcia taneczne
grupa BOOGIE, QUICK

40 zł

Teatr Familijny

80 zł
opłata za dziecko i Rodzica

