
Załącznik do Zarządzenia nr 11/2021                                                                                              

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Nieliszu                                                                                                

z dnia 08.11.2021 roku  

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH                                                

ARTYSTYCZNO-EDUKACYJNYCH I REKREACYJNYCH ORGANIZOWANYCH 

PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W NIELISZU  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Niniejszy Regulamin określa warunki udziału w zajęciach, wysokość oraz zasady pobierania 

opłat za zajęcia organizowane w Gminnym Ośrodku Kultury w Nieliszu, zwanym dalej „GOK”. 

§ 2 

1. Celem zajęć jest popularyzowanie różnych dziedzin twórczości artystycznej, rozwijanie 

talentów i zainteresowań, wychowanie przez sztukę oraz ochrona tradycji i dziedzictwa 

kulturowego. 

2.  Zajęcia mogą być organizowane dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

3. W imieniu uczestników małoletnich (dzieci i młodzieży do lat 18) sprawy organizacyjne, 

odpłatności za zajęcia, załatwiają rodzice lub prawni opiekunowie. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

§ 3 

Warunkiem udziału w zajęciach organizowanych przez GOK jest: 

1. Zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego Regulaminu 

2. Zgłoszenie udziału w zajęciach poprzez złożenie u dyrektora GOK lub właściwego 

instruktora odpowiedniej deklaracji/ zgody załącznik nr 1 lub załącznik nr 2 do 

niniejszego Regulaminu  

3. Złożenie deklaracji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu  

4.  W przypadku zajęć płatnych wniesienie opłaty. 

§ 4 

1. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko osoby zapisane, jako uczestnicy.  

2. W przypadku niektórych zajęć o przyjęciu do grupy decyduje instruktor, biorąc pod 

uwagę stopień umiejętności uczestnika. 

3. Na zajęcia można się zapisywać w miarę wolnych miejsc w trakcie całego roku  



§ 5 

1. Niektóre zajęcia wymagające zwiększonych nakładów finansowych mogą być 

prowadzone odpłatnie. 

2. Zasady pobierania i wysokość opłat za dane zajęcia określa Załącznik nr 3 do niniejszego 

Regulaminu. 

3. Informacja o prowadzonych zajęciach oraz opłatach jest dostępna na stronie internetowej 

www.gok.nielisz.pl  oraz udzielana jest telefonicznie. 

  OPIEKA I BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW 

§ 6 

1. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów. 

2.  Uczestnik zajęć ma zapewnioną opiekę instruktora w czasie trwania zajęć. 

3.  Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia 

bez wiedzy i zgody instruktora prowadzącego. 

4. GOK nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy 

pracowników GOK i instruktorów prowadzących zajęcia 

5.  Zaleca się indywidualne ubezpieczenie uczestnika od Następstw Nieszczęśliwych 

Wypadków 

6. Osoby przebywające w  siedzibie GOK zobowiązane są do przestrzegania przepisów 

BHP i przeciwpożarowych wg odrębnych instrukcji oraz zachowania czystości i 

poszanowania mienia 

7. Podczas oczekiwania na zajęcia, odpowiedzialność za uczestnika zajęć w przypadku osób 

małoletnich ponoszą rodzice/prawni opiekunowie. 

8. Odpowiedzialność za dotarcie na zajęcia i powrót do domu osoby małoletniej spoczywa 

na rodzicach/prawnych opiekunach. 

9. Uczestnika zajęć obowiązuje dbałość o porządek w pracowni, w której odbywają się 

zajęcia. 

10. Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu GOK. 

11. W przypadku osób małoletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice/prawni opiekunowie. 

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

§ 7 

1. Zajęcia odbywają się w z góry ustalonym miejscu i czasie.   

2.  GOK zastrzega sobie prawo do zmian we wcześniejszych ustaleniach, a w wyjątkowych 

okolicznościach ( np. choroby instruktora, organizacja wydarzeń i imprez) odwołania 

zajęć, o czym poinformuje osoby uczęszczające na zajęcia, rodziców/prawnych 

opiekunów uczestników zajęć. 

 

http://www.gok.nielisz.pl/


§ 8 

1. Dokumentem potwierdzającym obecność na zajęciach jest prowadzony przez instruktora 

dziennik zajęć. 

2. Uczestnicy wybranych form zajęć podzieleni są przez instruktora na grupy odpowiednio 

liczebne, dostosowane do wieku uczestników i poziomu zaawansowania. 

3. GOK zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy w przypadku niewystarczającej liczby 

uczestników. 

§ 9 

 Zajęcia organizowane przez GOK poza budynkiem:                                                                                                 

- w najbliższym otoczeniu, nie wymagającym transportu wpisane są w charakter zajęć i nie 

wymagają dodatkowej zgody rodzica/opiekuna                                                                                               

- zajęcia wyjazdowe (np. wycieczki, występy , koncerty) wymagają dodatkowej zgody 

rodzica/opiekuna 

§ 10 

1. GOK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy uczestników zajęć pozostawione na 

korytarzu, w pracowniach lub w szatni. 

2. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje bezwzględnie przestrzeganie stosownych 

przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa. 

3. GOK nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki 

uczestników, powstałe na skutek nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa. 

4. W siedzibie i podczas zajęć obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz 

zażywania narkotyków  

5. Zabrania się wnoszenia na teren GOK przedmiotów, które stanowić zagrożenie dla 

mienia lub osób.  

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

§ 11 

1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu (adres: Nielisz 

199, 24-413 Nielisz, Telefon: 84 631 27 24, email: gok@nielisz.pl). 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w zajęciach artystyczno-edukacyjnych, 

rekreacyjnych, sportowych realizowanych przez GOK w Nieliszu.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda tj. art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych (RODO) 

mailto:inspektor@cbi24.pl


5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych oraz dokumentowania działalności kulturowej zgodnie z kategorią archiwalną. 

6. Państwa dane mogą zostać przekazane do Urzędu Gminy w Nieliszu, który hostinguje stronę 

internetową GOK w Nieliszu oraz do Centrum Usług Wspólnych w Nieliszu, które prowadzi 

obsługę księgową Gminnego Ośrodka Kultury.  

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych. 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się 

 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Niepodanie skutkować będzie brakiem 

możliwości uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu. 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega 

Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych.  

Przetwarzanie danych osobowych oraz dokumentowanie i wykorzystanie wizerunku uczestnika 

zajęć zostało określone w załącznikach nr 4  i nr 5 

 § 12 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje dyrektor GOK. 

 


