
REGULAMIN ZAJĘĆ TANECZNYCH

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Zajęcia taneczne należą do edukacyjnej działalności statutowej Ośrodka Kultury i Rekreacji 
w Paczkowie.

2. Celem zajęć jest popularyzowanie tańca i kultury tanecznej, promowanie aktywnego 
spędzania czasu i integrowanie dzieci i młodzieży poprzez taniec.

3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach tanecznych jest akceptacja wszystkich punktów 
niniejszego regulaminu oraz złożenie pisemnej deklaracji.

II. OŚRODEK KULTURY I REKREACJI W PACZKOWIE:

• zapewnia uczestnikom salę do zajęć oraz sprzęt muzyczny;
• udostępnia stroje oraz rekwizyty do układów tanecznych;
• zobowiązany jest  informować uczestników o wszelkich istotnych sprawach w trakcie zajęć 
tanecznych lub na tablicy ogłoszeń;
• zastrzega sobie prawo odwołania zajęć w przypadku uzasadnionej nieobecności instruktora;
• promuje działalność zespołów poprzez pokazy i występy podczas imprez kulturalnych 

III. PRAWA UCZESTNIKA ZAJĘĆ:

Uczestnik ma prawo:
• brać udział w zajęciach, zgodnie z harmonogramem;
• brać udział, według określonych warunków, we wszystkich imprezach organizowanych przez 
placówkę;
• brać udział w występach, pokazach;.
Poszczególne grupy na pokazy i występy typuje i zgłasza instruktor.

IV. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA ZAJĘĆ:

Uczestnicy mają obowiązek:
• przestrzegać wszystkich punktów regulaminu;
• systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach;
• przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas trwania zajęć; 
• przestrzegać obowiązujących norm koleżeńskich;
• podporządkować się wszelkim poleceniom i uwagom instruktora w sprawach organizacyjnych 
i wychowawczych;
• dbać o porządek na sali oraz dobry stan wypożyczonych strojów i rekwizytów;
• oddać wszystkie kostiumy w wyznaczonym czasie;
• poinformować o zamiarze rezygnacji z zajęć miesiąc wcześniej;

V. ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH:

1. Na zajęcia należy przychodzić 10 minut przed ich rozpoczęciem, po to by spokojnie się przebrać.
2. W przypadku dziecka w wieku do 8 lat rodzic zobowiązany jest sprawdzić czy instruktor 
prowadzący jest obecny i oddać dziecko pod jego opiekę.



3. Podczas zajęć obowiązuje zmienny strój do ćwiczeń oraz obuwie treningowe.
4. Cztery nieusprawiedliwione nieobecności z rzędu oraz niesystematyczne uczestnictwo tzw. 
„w kratkę” może spowodować wykreślenie z grupy.
5. Frekwencja mniejsza niż 5 osób w grupie może spowodować odwołanie zajęć.
6. W przypadku nie przestrzegania zwyczajowo przyjętych norm obyczajowych instruktor ma 
prawo do usunięcia uczestnika z zajęć tanecznych.
7. Za stan wypożyczonego stroju odpowiada wypożyczający.
8. Stroje z Ośrodka Kultury i Rekreacji mogą wypożyczać tylko osoby uczestniczące w zajęciach w
danym roku artystycznym wg ustalonych zasad wynajmu.
9. Wszelkie sprawy związane z zajęciami należy kierować bezpośrednio do instruktora danej grupy.
10. Wszystkich uczestników obowiązuje zakaz wychodzenia z budynku w trakcie zajęć. 

Prosimy o zaopatrzenie dzieci w wodę.

VI. OPŁATY:

1. Opłata za zajęcia jest stała na dany rok i dotyczy zajęć w jednym miesiącu bez 
względu na ilość treningów ( nie mniej niż 6) po odliczeniu dni świątecznych i wolnych 
od pracy.
2. Opłatę miesięczną należy uregulować (z góry) do 10 dnia każdego miesiąca, w 
którym odbywają się zajęcia. 
3. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które złożyły pisemną deklarację oraz wniosły 
opłatę za zajęcia. 
4. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Paczkowie nie zwraca poniesionych opłat za niewykorzystane 
zajęcia.
 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany i bieżące informacje będą 
przekazywane uczestnikom osobiście lub na tablicy ogłoszeń.
2. W SPRAWACH NIE UJĘTYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE DECYDUJE DYREKTOR 
Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie - Pan Andrzej Kłoczko.
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Data i podpis rodzica / opiekuna            


