Regulamin zajęć muzycznych w Gminnym Ośrodku Kultury w Korczynie
Korczyna 2021/2022
1. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie.
2. Oferowane zajęcia:
- nauka gry na gitarze,
- nauka gry na perkusji,
- nauka gry na keyboardzie,
- nauka gry na fortepianie,
- nauka gry na akordeonie,
- nauka śpiewu.
3. Cennik zajęć:
1. Zajęcia jeden raz w tygodniu trwające 30 minut – 80,00 zł miesięcznie.
2. Zajęcia jeden raz w tygodniu trwające 45 minut – 120,00 zł miesięcznie.
4. Opłata do 11 dnia każdego miesiąca, w którym odbywają się zajęcia. W przypadku nieodbycia się
zajęć z powodu nieobecności instruktora zostaną one zrealizowane w ustalonym późniejszym
terminie.
5. Należności należy regulować przelewem na konto Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie
82 1020 2964 0000 6102 0175 9182 z dopiskiem: zajęcia muzyczne,
gitara/perkusja/keyboard/fortepian/akordeon/nauka śpiewu, imię i nazwisko uczestnika zajęć.
6. Wypełniona i podpisana karta zgłoszenia są podstawą do dopuszczenia uczestnika do zajęć.
7. Podpisanie karty zgłoszenia zobowiązuje uczestnika oraz rodzica/opiekuna prawnego
do przestrzegania niniejszego regulaminu.
8. Odpłatność za zajęcia będzie naliczana do momentu pisemnego oświadczenia – rezygnacji
rodzica/opiekuna prawnego uczestnika zajęć.
ZAŚWIADCZENIA, WYSTĘPY I OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH:
9. Na podstawie opinii instruktora prowadzącego (frekwencja, czynny udział w zajęciach oraz
koncertach uczestnika zajęć) na zakończenie roku 2021/2022 uczestnik otrzyma zaświadczenie
o zakończeniu roku od Organizatora - Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie.
10. Do występów zostają dopuszczeni przez instruktora uczestnicy zajęć, którzy są należycie
do nich przygotowani i systematycznie uczestniczą w zajęciach.
11. Uczestnik, który bez usprawiedliwienia opuścił 3 razy zajęcia zostaje skreślony z listy.

KARTA ZGŁOSZENIA

Imię i nazwisko uczestnika:…………………………………………………………………………………….
Adres:…………………………………………………………………………………………………………………….
Wiek: ………………..
Telefon:………………………………….,
Wybrane zajęcia:…………………………………
Czas trwania zajęć: …………………………….
Imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego):………………………………………………………..
Adres:……………………………………………………………………………………………………………………..
Telefon:…………………………………..

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem oraz z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ
od 25 maja 2018 r. zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

….……………………….

…………………………………...............

……………………….…………………

miejscowość i data

czytelny podpis uczestnika zajęć

czytelny podpis
rodzica/opiekuna prawnego

*Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na rejestrowanie mojego wizerunku oraz wykorzystanie tego
wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć w mediach, na stronie internetowej, portalach społecznościowych
oraz tablicach ściennych i folderach, w celach informacyjnych i promocyjnych, związanych z działalnością
GOK w Korczynie, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z
2016 r. poz. 922. ze zm.).

*- niepotrzebne skreślić

