
Regulamin zajęć muzycznych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury 

w Olszewie-Borkach

§1

1.  Niniejszy  regulamin  określa  zasady  zgłoszeń  oraz  uczestnictwa  w  zajęciach  muzycznych
organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Olszewie-Borkach.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o GOK Olszewo-Borki oznacza to Gminny Ośrodek Kultury
w Olszewie-Borkach, zwany dalej Organizatorem.

3.  Zajęcia  muzyczne  będą  odbywały  się  w  sali  muzycznej  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  w
Olszewie-Borkach.

§2

1. Zajęcia muzyczne skierowane są do mieszkańców gminy Olszewo-Borki.

2. Zajęcia muzyczne będą prowadzone w trybie indywidualnym, dla dzieci od 6 do 11 roku życia
włącznie długość zajęć wynosi 30 min, dla osób od 12 roku życia długość zajęć wynosi 45 min.

3. Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń.

4. Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu, w okresie od 07.11.2022 r. do 31.05.2022 r.

5. W ramach zajęć będzie prowadzona nauka gry na gitarze klasycznej, gitarze akustycznej, gitarze
basowej, gitarze elektrycznej, keyboardzie oraz ukulele (do wyboru).

6.  Warunkiem  uczestnictwa  w  zajęciach  jest  posiadanie  przez  ucznia  wybranego  instrumentu
muzycznego.  Prowadzący  zapewnia  uczniom  materiały  edukacyjne  (nuty,  tabulatury,  teksty
piosenek itp.).

7. Koszt zajęć muzycznych wynosi 70 zł miesięcznie od osoby.

8.  Opłatę  za  zajęcia  organizowane  przez  GOK  w  Olszewo  -  Borkach  wnosi  Rodzic/Prawny
Opiekun  ucznia  do  15  dnia  każdego  miesiąca  na  konto:   Bank  Spółdzielczy  w  Ostrowi
Mazowieckiej  29 8923 0008 0199 8584 2019 0001,  w tytule:  „Darowizna celowa,  pokrycie
kosztów prowadzenia zajęć muzycznych”.

9.  Zajęcia  muzyczne odbywają się  według ustalonego grafiku.  W przypadku zdarzeń losowych
możliwe jest odwołanie lub przeniesienie zajęć na inny termin.

10. Dniami wolnymi od zajęć są dni wolne od pracy określone w Ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r.
o dniach wolnych od pracy – Dz.U. z 2015 r. poz. 90.
11.  Uczestnicy  zajęć zobowiązani  są  do przestrzegania przepisów bhp i  p.poż.  obowiązujących
w budynkach użyteczności publicznej.
12. Uczestnicy zajęć mają obowiązek punktualnego stawiania się na zajęciach.

13. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora. Rodzic/opiekun jest zobowiązany
do  odebrania  dziecka  bezpośrednio  po  zajęciach  lub  złożenia  pisemnego  oświadczenia
o samodzielnym powrocie uczestnika do domu.



14. Rodzic/opiekun ma obowiązek wyrażenia zgody na udział dziecka w zajęciach poprzez złożenie
odpowiedniego  oświadczenia  i  podaniu  niezbędnych  danych  osobowych  (załącznik  nr  2
do regulaminu).

15. Rodzic oświadcza,  że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału dziecka w zajęciach
organizowanych przez GOK w Olszewie-Borkach.

16. Organizator  zastrzega sobie prawo skreślenia  osoby z listy  uczestników zajęć w przypadku
dwóch następujących po sobie, nieusprawiedliwionych nieobecności.

17. Rodzice są zobowiązani do niezwłocznego zgłaszania nieobecności dziecka.

18. W razie problemów wychowawczych – prowadzący zajęcia kontaktuje się z rodzicem i prosi
o zabranie dziecka z zajęć. Uczestnicy nie przestrzegający niniejszego regulaminu zostaną skreśleni
z listy uczestników zajęć.

19. Obowiązuje zakaz spożywania posiłków (słodyczy) w trakcie zajęć. Uczestnicy zobowiązani
są do przestrzegania porządku w budynkach, w których będą odbywały się zajęcia.

20. Rodzice są zobowiązani do uczestnictwa w zebraniach organizowanych przez prowadzącego
dotyczących występów i pokazów.

21.  GOK  w  Olszewie-Borkach  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  rzeczy  pozostawione
w pomieszczeniach GOK.

22.  GOK  w  Olszewie-Borkach  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  ewentualne  kontuzje
lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć.

23.  Za  zniszczenie,  uszkodzenie  mienia  należącego  do  GOK  w  Olszewie-Borkach  odpowiada
materialnie sprawca,a w przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub opiekun.

24. GOK w Olszewo - Borkach zastrzega sobie prawo do nagrywania i fotografowania uczestników
zajęć.

§3
1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach muzycznych jest akceptacja niniejszego regulaminu.

2.  Organizator  zastrzega  sobie   prawo  do  wielokrotnego,  nieodpłatnego  publikowania  zdjęć
zrobionych podczas zajęć muzycznych (w celach promocyjnych).
3.  Treść  klauzuli  informacyjnej  RODO  stanowi  integralną  część  regulaminu   konkursu  (jako
załącznik nr 2).
4. Pozostałe zagadnienia nieomówione w niniejszym regulaminie reguluje Statut GOK w Olszewie-
Borkach.
5. GOK w Olszewie-Borkach zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.


