REGULAMIN ZAJĘĆ DLA DZIECI
w Spółdzielczym Domu Kultury w Świdniku
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Warunkiem uczestnictwa Państwa dziecka w zajęciach organizowanych przez SDK jest
akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu przez rodzica/prawnego opiekuna
dziecka, które jest uczestnikiem zajęć. Dokonanie zapisu na zajęcia jest równoznaczne z
akceptacją regulaminu. Nie zapoznanie się z regulaminem nie zwalnia od stosowania się
do jego postanowień.
2. Zapisując dziecko na zajęcia rodzic/prawny opiekun jest świadomy stanu zdrowia oraz
kondycji fizycznej dziecka.
3. SDK i instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za drogę dziecka z Domu Kultury do
domu oraz z domu do Domu Kultury.
2. ORGANIZACJA ZAJĘĆ
1. W zajęciach organizowanych przez SDK mogą uczestniczyć dzieci, których
rodzice/prawni opiekunowie uregulowali opłaty według obowiązującego cennika.
2. Na salach podczas zajęć mogą przebywać tylko dzieci- uczestnicy zajęć oraz instruktor i
rodzic dyżurny.
3. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci i osoby towarzyszące nie mogą przebywać na salach
zajęć (poza wyznaczonymi do tego dniami) z uwagi na komfort i bezpieczeństwo
wszystkich uczestników zajęć.
4. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania swoich
dzieci na zajęcia (instruktor ma prawo nie dopuścić dziecka do zajęć, w przypadku
spóźnienia dłuższego niż 15 minut) i punktualnego odbierania dzieci po zakończeniu
zajęć.
5. Aby dziecko spokojnie zdążyło na zajęcia rodzic/ prawny opiekun powinien przyjść do
Domu Kultury 15 minut przed rozpoczęciem lekcji i spokojnie poczekać z dzieckiem do
rozpoczęcia zajęć.
6. Dziecko którego rodzic/prawny opiekun nie dokonał opłaty za zajęcia, nie może w nich
uczestniczyć. W takim wypadku istnieje możliwość uczestnictwa w zajęciach po
uiszczeniu opłaty za wejście jednorazowe. Uczestnictwo w kolejnych zajęciach wiąże się
z koniecznością dopłaty do obowiązującej opłaty.
7. Obowiązkiem rodzica/prawnego opiekuna dziecka jest informowanie instruktora, przed
przystąpieniem do zajęć, o każdorazowej niedyspozycji dziecka, stanie jego zdrowia i
innych ograniczeniach uniemożliwiających pełne uczestnictwo w zajęciach.
8. Rodzic/prawny opiekun powinien zapewnić dziecku: lekki i wygodny strój oraz obuwie
na zmianę. Dziecko powinno być wypoczęte, najedzone, zdrowe i chętne do pracy oraz
słuchania poleceń instruktora.
9. Instruktor prowadzący zajęcia w SDK ma prawo zwrócić uwagę dziecku, jeżeli jego
zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne.
10. SDK zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu zajęć. Informacja będzie
dostarczona do rodzica/prawnego opiekuna sms-owo lub telefonicznie tylko w przypadku,
gdy dziecko zostało uprzednio zapisane na dane zajęcia.
11. Wszystkie zmiany będą na bieżąco aktualizowane w grafiku na stronie internetowej
i na tablicy informacyjnej SDK
12. Jeżeli ilość uczestników danych zajęć jest mniejsza niż 4 osoby, SDK ma prawo odwołać
zajęcia.

13. Przebywanie dziecka lub dziecka z rodzicem/prawnym opiekunem na sali bez wiedzy i
zgody instruktora jest niedozwolone.
14. Za szkody wyrządzone na terenie SDK, rodzic/prawny opiekun odpowiada finansowo.
15. Fotografowanie, nagrywanie i filmowanie zajęć może odbywać się tylko za zgodą
instruktora.
3. OPŁATY
1. Opłaty za zajęcia dokonuje się z góry.
2. W przypadku nieobecności na zajęciach z własnej winy, SDK nie zwraca opłaty za zajęcia
oraz nie przenosi ich na inny termin.
3. Wysokość opłat za zajęcia wynosi :
- dzieci członków Spółdzielni mieszkających w zasobach SM – 20zł/m-c
- dzieci osób nie będących członkami Spółdzielni mieszkających w zasobach SM – 30zł/m-c
- dzieci mieszkające poza zasobami SM – 30zł/m-c
Rodzeństwa uczestniczące w tych samych zajęciach są uprawnione do 50% zniżki za każde
następne dziecko tj.
- dzieci członków Spółdzielni mieszkających w zasobach SM – 10 zł/m-c
- dzieci osób nie będących członkami Spółdzielni mieszkających w zasobach SM – 15zł/m/c
- dzieci mieszkające poza zasobami SM – 15zł/m-c
Wpłat należy dokonywać na konto: Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku
21- 040 Świdnik, Al. Armii Krajowej 1
Nr konta : 36 8689 0007 0000 3942 2000 0010
Z dopiskiem za jakie zajęcia jest wpłata.
Dzieci zamieszkałe w zasobach SM , których rodzice znajdują się w trudnej sytuacji materialnej
mogą ubiegać się o zwolnienie z odpłatności na podstawie podania złożonego do Zarządu SM.
4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Rodzice/prawni opiekunowie dzieci uczestniczących w zajęciach w SDK zobowiązani są
do zapoznawania się, z bieżącymi informacjami podawanymi na stronie internetowej
www.smswidnik.pl i/lub informacjami podawanymi przez instruktora prowadzącego.
2. SDK zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć wykonanych
podczas zajęć do celów promocyjnych i informacyjnych, na co każdy rodzic/prawny
opiekun dziecka uczestniczącego w zajęciach wyraża zgodę.
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