
 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH SEKCJI ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY 

OŚRODEK KULTURY I SPORTU W LEGNICKIM POLU. 

 

Niniejszy   Regulamin   określa   warunki   udziału   w   zajęciach  sekcji (zwanych dalej sekcjami lub 

zajęciami) organizowanych   przez   Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Pol (zwanym dalej 

GOKiS lub Organizator). 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Celem   zajęć   jest   popularyzowanie   różnych   dziedzin   twórczości   artystycznej,   

rozwijanie talentów i zainteresowań, wychowanie przez sztukę, a także poprawę sprawności 

fizycznej poprzez sport. 

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

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

organizacyjne dotyczące zajęć, załatwiają rodzice lub prawni opiekunowie. 

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. Warunkiem udziału w zajęciach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  

w Legnickim Polu jest: 

a) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, 

b) dokonanie zgłoszenia uczestnika zajęć (w przypadku osób małoletnich przez 

rodzica/prawnego opiekuna uczestnika)  

c) podpisanie Umowy uczestnictwa w sekcji, co jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu ( zał. nr 1 i zał. nr 2) 

d) uiszczenie opłaty wpisowej po otrzymaniu Faktury.  

 

2. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko osoby zapisane jako uczestnicy. 

3. Zapisu   na   zajęcia   można   dokonać   osobiście   w   Gminnym   Ośrodku   Kultury   i Sportu 

w Legnickim Polu w godzinach   pracy   biura,   wypełniając i podpisując  Umowę uczestnictwa 

lub pobierając ją ze strony https://www.gokis-legnickiepole.pl  i dostarczając wypełnioną  

i podpisaną do biura GOKiS. 

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

stopień umiejętności uczestnika. 

5. Na zajęcia można się zapisywać w miarę wolnych miejsc w trakcie całego okresu realizacji 

sekcji. 

6. Uczestnicy zespołów i sekcji zobligowani są do prezentowania swoich osiągnięć na imprezach 

organizowanych przez GOKiS według kalendarza imprez. 

 

III. OPIEKA I BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW 

 

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.  Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania zasad określonych przez osobę 

prowadzącą i Regulamin obiektu. 



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

małoletnich ponoszą rodzice/prawni opiekunowie. 

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

rodzicach/prawnych opiekunach. 

7. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia sali 

ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania – w przypadku osób nieletnich są to 

rodzice lub prawni opiekunowie tej osoby. 

8. Każdy uczestnik lub rodzic/opiekun prawny bierze pełną odpowiedzialność  za uczestnictwo  

w zajęciach. 

9. Uczestnicy nie są objęci dodatkowym ubezpieczeniem podczas zajęć. 

 

IV. ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

 

1. Harmonogram z miejscem   i   czasem   trwania   poszczególnych   zajęć   jest   dostępny   na   

stronie   internetowej https://www.gokis-legnickiepole.pl i na tablicy informacyjnej przy 

biurze GOKiS w Legnickim Polu oraz pod numerem telefonu (76) 8582827. 

2. Zajęcia odbywają się w wyznaczonych przez GOKiS w Legnickim Polu salach i świetlicach na 

terenie gminy Legnickie Pole w ustalonych godzinach. 

3. Dokumentem   potwierdzającym   obecność   na   zajęciach   jest   prowadzony   przez   

instruktora dziennik zajęć zawierający listę obecności. 

4. Program   zajęć  oraz czas ich trwania   ustalany   jest  pomiędzy   GOKiS w Legnickim Polu  

a instruktorem danych zajęć. 

5. Uczestnicy   poszczególnych   zajęć  mogą być  podzieleni     przez   instruktora   

prowadzącego   na   grupy odpowiednio liczebne, dostosowane do wieku i poziomu 

zaawansowania uczestników. 

6. GOKiS w Legnickim Polu zastrzega   sobie   prawo   do   zmian   w   grafiku   zajęć,    a także   

do   rozwiązania   grupy   w przypadku niewystarczającej liczby uczestników. 

7. Wszelkie kwestie związane z uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez GOKiS  

w Legnickim Polu poza budynkiem: 

• w najbliższym otoczeniu, nie wymagającym transportu wpisane są w charakter zajęć  

i nie wymagają dodatkowej zgody rodzica/opiekuna; 

             •     zajęcia   wyjazdowe,   występy,   koncerty   poza   terenem   wymagają   dodatkowej  

       zgody rodzica/opiekuna; 

8. GOKiS w Legnickim Polu nie zobowiązuje się do pilnowania i przechowywania rzeczy 

pozostawionych na korytarzach lub w salach i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy 

pozostawione w tych pomieszczeniach przez uczestników. 

9. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób, 

przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa. 

 

V. KOSZTY UCZESTNICTWA 

 

1. Za zajęcia należy wnosić opłaty indywidualnie dla każdej sekcji, po otrzymaniu Faktury od 

Organizatora zajęć. 

2. Wysokość i rodzaj opłaty podany jest w Umowie uczestnictwa w sekcji na dany rok kulturalno 

– sportowy. 

3. Rezygnacja nie zwalnia uczestnika od obowiązku uregulowania zaległych opłat. 

4. Forma płatności: 

- przelewem na konto bankowe podane w Umowie uczestnictwa w sekcji. 

 

https://www.gokis-legnickiepole.pl/


VI. UDOSTĘPNIANIE WIZERUNKU 

 

1. Udział   w   zajęciach   jest   jednoznaczny   z   wyrażeniem   zgody   uczestnika lub przez 

rodzica/prawnego opiekuna uczestnika (w przypadku   osób   małoletnich) na rejestrowanie 

przebiegu niektórych elementów zajęć, w postaci zapisu wideo oraz zdjęć.  

2. W związku z tym, istnieje możliwość utrwalenia wizerunku osób uczestniczących w sekcjach,    

Organizator może wykorzystać powstały materiał w związku z działalnością statutową oraz  

w celu promocji swojej działalności statutowej  

3. Organizator może wykorzystać lub udostępnić prace uczestnika danej sekcji do:  

- publikacji w wydawnictwach drukowanych oraz w Internecie,  

- zamieszczania na tablicy informacyjnej i w kronice,  

- w projektach współorganizowanych z innymi instytucjami np. konkursy, przeglądy, wystawy 

itp. 

4. Każdemu uczestnikowi lub rodzicowi/opiekunowi uczestnika zajęć sekcyjnych przysługuje 

prawo do wniesienia sprzeciwu, dotyczącego publikacji wizerunku, które nie działa wstecz. 

5. Administratorem danych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu  

z siedzibą przy Pl. Henryka Pobożnego 6, 59-241 Legnickie Pole.  

6. Pełna treść klauzuli informacyjnej jest dostępna w siedzibie GOKiS w Legnickim Polu,  

w Umowie uczestnictwa sekcji oraz na stronie internetowej https://www.gokis-

legnickiepole.pl. 

 

VII. OŚWIADCZENIE DOT. STANU ZDROWIA W TRAKCIE PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19 

 

1. Jeśli Uczestnik zajęć, lub rodzic/prawny opiekun uczestnika (w przypadku  osób   małoletnich)   

decyduje się wziąć udział ww sekcjach jest to jednoznaczne, że jego stan zdrowia  jest dobry  

i nie przejawia żadnych oznak chorobowych (podwyższona temperatura, katar, kaszel, 

biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu  

i inne nietypowe).  

2. Jednocześnie Uczestnik, rodzic/prawny opiekun uczestnika (w przypadku  osób  małoletnich): 

a) jest świadom pełnej odpowiedzialności za dobrowolny udział w sekcjach, w aktualnej 

sytuacji epidemiologicznej oraz że znane jest mu ryzyko, na jakie jest narażone jego 

zdrowie mimo wprowadzonych obostrzeń sanitarnych i wdrożonych środków ochronnych 

podczas zajęć sekcyjnych. 

b) zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących podczas zajęć procedur związanych  

z reżimem sanitarnym. 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W   sprawach   nie   objętych   postanowieniami   niniejszego   regulaminu   decyduje   

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa. 

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

https://www.gokis-legnickiepole.pl/
https://www.gokis-legnickiepole.pl/

