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REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH 
ORGANIZOWANYCH PRZEZ 

MDK "PRAŻAKÓWKA" W USTRONIU 
ROK SZKOLNY 2022/23 

Regulamin określa zasady uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez 

Miejski Dom Kultury "Prażakówka" 

I. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie zgłoszenia uczestnika zajęd przez 

rodzica/opiekuna przez system sprzedażowy MDK dostępny na stronie www.mdk.ustron.pl/sklepik 

poprzez: 

1) zapoznanie się i akceptację niniejszego regulaminu; 

2) wypełnienie karty informacyjnej; 

3) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku; 

4) podpisanie oświadczenia o RODO; 

5) podpisanie umowy; 

6) dokonanie opłaty za udział w zajęciach przez system MDK dostępny na stronie 

www.mdk.ustron.pl/sklepik. 

II. OPŁATY I OFERTA  

1. Cennik opłat za uczestnictwo w zajęciach klubu artystycznego organizowanych przez MDK 

zaliczających się do działalności statutowej MDK "Prażakówka" (opłata członkowska może byd 

wnoszona jednorazowo lub w dwóch ratach):  

1) 400,00 zł za I i II semestr, 

2) 250,00 zł za I semestr (płatna do dnia 16.09.2022) 

3) 250,00 zł za II semestr (płatna do dnia 13.01.2023)  

2. Oferta zajęd: 

• Zajęcia plastyczne – zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży, warsztaty z malarstwa, rysunku i 

różnorodnych modyfikowanych technik plastycznych; 

• Manualne zajęcia artystyczne – zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży, warsztaty z 

ceramiki artystycznej i użytkowej, malarstwo, rysunek, papieroplastyka; 

• zajęcia rysunku architektonicznego – zajęcia dla młodzieży (14-19 lat) oraz dorosłych, 

warsztaty przygotowujące do studiów na kierunkach artystycznych lub architektury 

(perspektywa, cienie, kompozycje) 

• Taniec nowoczesny – dziecięce i młodzieżowe zespoły taneczne, zajęcia dla dzieci w wieku 

przedszkolnym, szkolnym i dla młodzieży; 
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• Taniec mażoretkowy – zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym; 

• Street Dance - dziecięce i młodzieżowe zespoły taneczne, zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym 

i dla młodzieży; 

• Breaking – dziecięce i młodzieżowe zespoły taneczne, zajęcia dla dzieci w wieku 

przedszkolnym, szkolnym i dla młodzieży; 

  Rysunek i malarstwo - zajęcia dla młodzieży od 16 roku życia. 

•  Warsztaty modelarstwa samolotowego – zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 – 18 lat  

  Klub miłośników śląska Cieszyoskiego - zajęcia dla młodzieży 10 - 18 lat 

• Makrama – sztuka tworzenia sznurków bez użycia igieł, drutów i szydełka przeznaczona dla 

osób dorosłych. 

3. Wniesienie opłaty członkowskiej uprawnia do korzystania z jednej formy wyżej wymienionych 

zajęd grupowych.  

4. Opłata członkowska nie wynika z liczby zajęd przeprowadzonych w danym roku szkolnym i nie 

podlega zwrotowi. 

5. Zapisy odbywają się za pomocą systemu sprzedażowego MDK dostępnego na stronie 

www.mdk.ustron.pl/sklepik.  

6. Kolejnośd wpłat decyduje o przyznaniu miejsca na liście członków klubu artystycznego. 

7. Obecnośd uczestników zajęd kontrolowana jest przez instruktorów prowadzących podczas 

każdego spotkania i odnotowywana w dzienniku zajęd, lub na liście uczestników warsztatów. 

III. ORGANIZACJA ZAJĘD 

1. Program zajęd, czas trwania ustalony jest z Dyrektorem na podstawie grafiku przygotowanego 

przez instruktora prowadzącego dane zajęcia. 

2. Uczestnicy wybranych form zajęd podzieleni są przez instruktora prowadzącego na grupy 

odpowiednio liczebne, dostosowane do wieku uczestników i poziomu zaawansowania. 

3. Ilośd miejsc w grupach jest ograniczona. Pierwszeostwo uczestnictwa w zajęciach mają osoby 

kontynuujące zajęcia u danego instruktora. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęd, o czym poinformuje 

rodziców/opiekunów uczestników zajęd. 

5. Odwołanie, przeniesienie lub odpracowanie zajęd może nastąpid po wcześniejszej publikacji 

informacji na FB czy stronie internetowej MDK, w przypadku lekcji indywidualnych 

powiadomienie telefoniczne w tym sms. 

6. Frekwencja mniejsza niż 50 procent osób w grupie może spowodowad odwołanie zajęd. 

7. Instruktor/Prowadzący ma prawo do skreślenia z listy uczestników i zakazu wejścia na zajęcia 

osobom zakłócającym porządek, osobom utrudniającym prowadzenie zajęd lub w jakikolwiek 

inny sposób naruszający regulamin. 

8. Instruktor/Prowadzący ma prawo zawiesid uczestnika zajęd, który notorycznie je opuszcza lub nie 

dopuścid do występu w trakcie pokazów. 
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IV. BEZPIECZEOSTWO 

1. Podczas zajęd uczestnik znajduje się pod opieką instruktora prowadzącego. W przypadku dzieci 

do 7 roku życia rodzic/opiekun jest zobowiązany do odebrania uczestnika zajęd bezpośrednio po 

zajęciach. 

2. Uczestnik zajęd zobowiązuje się dostosowad do wytycznych instruktora (np. dotyczących stroju 

itp.). 

3. Uczestnikom zajęd nie wolno opuszczad pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia bez 

wiedzy i zgody instruktora prowadzącego. 

4. Uczestników zajęd obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody instruktora wyposażenia pracowni lub 

sali poza budynek MDK. 

5. Odpowiedzialnośd za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni 

lub sali ponosi osoba nieprzestrzegająca zasad ich użytkowania – w przypadku osób nieletnich są 

to prawni opiekunowie tej osoby. 

6. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada instruktor prowadzący zajęcia 

lub pracownik dyżurny MDK. 

7. Uczestnicy zajęd zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób, 

przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeostwa. 

8. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęd obowiązani są do stosowania się do 

poleceo instruktora lub pracownika MDK Ustroo. 

V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

1. Uczestnictwo w w/w zajęciach, warsztatach jest jednoznaczne z akceptacją postanowieo 

niniejszego regulaminu w tym również wyrażeniem zgody, zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (t.j. Dz. U. 2017 r, poz. 880 z 

późn. zm.). na nieodpłatne utrwalenie wizerunku, w formie fotografii analogowej i cyfrowej, w 

ramach uczestnictwa w imprezie oraz jej nieodpłatnego rozpowszechniania przez organizatorów 

bez ograniczeo terytorialnych i czasowych w materiałach dotyczących promocji MDK oraz 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizacji w/w zajęd, 

warsztatów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 

2016 r. Administratorem danych osobowych uczestników i ich opiekunów jest Miejski Dom 

Kultury "Prażakówka" w Ustroniu. Szczegółowe informacje związane z ochroną danych znajdują 

się na stronie internetowej mdk@ustron.pl.  

2. Wszelkie kwestie związane z uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez MDK 

"Prażakówka" poza budynkiem: 

1) w najbliższym otoczeniu, nie wymagającym transportu (plac zabaw, rynek, park, itp.), 

wpisane są w charakter zajęd i nie wymagają dodatkowej zgody rodzica/opiekuna; 

2) zajęcia wyjazdowe, występy, koncerty poza terenem MDK wymagają dodatkowej zgody 

rodzica/opiekuna. 
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Umowa uczestnictwa w zajęciach MDK „Prażakówka”  

 

zawarta w dniu ..................................... w Ustroniu pomiędzy: 

 

Organizatorem: Miejskim Domem Kultury "Prażakówka" z siedzibą w Ustroniu 43-450, przy ulicy 

Ignacego Daszyńskiego 28. NIP 5481583643 reprezentowanym przez: 

Dyrektora: Urszulę Broda-Gawełek  

a 

Rodzicem/Opiekunem_______________________________________________________________   

Adres:  ____________________________________________________________________________   

Telefony kontaktowe:________________________________________________________________   

Adres e-mail:_______________________________________________________________________   

Imię i nazwisko uczestnika:____________________________________________________________   

data urodzenia:  ____________________________________________________________________   

§ 1 

Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług w zakresie edukacji kulturalnej w kole zainteresowań 

pod nazwą: __________________________________ .  

§ 2 

Zajęcia realizowane są w roku szkolnym 2022/2023 od 19 września 2022 do 16 czerwca 2023 zgodnie  

z harmonogramem.  

§ 3 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia jej zawarcia do dnia 16.06.2023 r. 

§ 4 

Umowa może być rozwiązana wyłącznie w formie pisemnej z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia, który liczony jest od pierwszego dnia nowego miesiąca po zaistniałym fakcie.  

§ 5 

Opiekun zobowiązuje się do opłacania stałej składki półrocznej (semestralnej) jednorazowo lub w 

dwóch ratach:  

400 zł za cały rok lub: 250,00 zł za jeden semestr.  

Składka ta nie może być pomniejszona z przyczyn nieobecności uczestnika (wyjazdy, choroby, itp.), 

ani  

z powodu odwołania zajęć. Wyżej wymieniona kwota jest przeznaczona między innymi na zakup 

materiałów  wykorzystywanych podczas zajęć, utrzymanie i wyposażenie sal, opłaty stałe za media, 

wynagrodzenia instruktorów.  

§ 6 

Wpłat należy dokonywać za pomocą systemu sprzedażowego dostępnego na stronie 

www.mdk.ustron.pl/sklepik. 

§ 7 

Potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem  uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Miejski 

Dom Kultury "Prażakówka" w Ustroniu. 

§ 8 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 Organizator       Rodzic/Opiekun 

 

 

...............................................     ............................................... 
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  Formularz zgłoszeniowy MDK "Prażakówka" 

(dzieci i młodzież) 
 

Nazwa zajęć: .................................................................................................................... 
 

 

Dane osobowe: 
 
 

1. Imię i nazwisko dziecka .......................................................................................... 

 

2. Data i miejsce urodzenia  ........................................................................................ 

 

3. Adres zamieszkania ................................................................................................. 

 

4. Wiek ........................................................................................................................ 

 

5. Klasa ....................................................................................................................... 

 

6. Szkoła ..................................................................................................................... 

 

7. Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego .......................................................... 

 

8. Telefon i e-mail rodzica/opiekuna ........................................................................... 

 
 

1.  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: 
 

dla potrzeb niezbędnych do realizacji zajęć artystycznych, warsztatów, konkursów, imprez 

kulturalnych. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1000), Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Wiem, że podanie danych jest 

dobrowolne oraz, że mam prawo kontroli przetwarzania danych, które mnie dotyczą, prawo 

dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia oraz odwołania się do urzędu 

ochrony danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Miejski Dom Kultury 

"Prażakówka"  w Ustroniu,  ul. Ignacego Daszyńskiego 28. Kontakt z inspektorem ochrony 

danych osobowych możliwy jest przez adres email iodo1@odo.ustron.pl.Więcej informacji  

o ochronie danych osobowych można uzyskać pod adresem www.mdk.odo.ustron.pl 

                 Wyrażam zgodę 

 

  Ustroń, dnia                                                                                            

                   ...................................................................................................................... 

            Czytelny podpis 

http://www.mdk.odo.ustron.pl/


2.  Zgoda na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka: 

 

w materiałach promocyjnych przygotowanych przez MDK w Ustroniu: profil FB, Instagram, 

portal ox.pl, Radio Bielsko, Głos Ziemi Cieszyńskiej,  www.mdk.ustron.pl, www.ustron.pl 

artykułach podsumowujących warsztaty, zajęcia, imprezy, konkursy w Gazecie Ustrońskiej, 

oraz w graficznym sprawozdaniu rocznym Domu Kultury. Dane będą przetwarzane zgodnie  

z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 

1000), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że mam prawo kontroli przetwarzania 

danych, które mnie dotyczą, prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, 

usunięcia oraz odwołania się do urzędu ochrony danych osobowych. Administratorem danych  

osobowych jest Miejski Dom Kultury "Prażakówka" w Ustroniu, ul. Ignacego Daszyńskiego 

28. Kontakt  

z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest przez adres email 

iodo1@odo.ustron.pl. Więcej informacji o ochronie danych osobowych można uzyskać pod 

adresem www.mdk.odo.ustron.pl 

 

                 Wyrażam zgodę 

 

  Ustroń, dnia                                                                                            

                   ...................................................................................................................... 

        Czytelny podpis 

3.  Oświadczenia: 
 

 
 

Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze na 

zajęcia i w drodze powrotnej z zajęć. Przyjmuję do wiadomości, że za posiadane przez 

dziecko przedmioty wartościowe (w szczególności biżuterię, telefon komórkowy, pieniądze 

itp.) MDK nie odpowiada. 

Oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe i nie ma żadnych przeciwwskazań 

lekarskich, by uczestniczyć w zajęciach MDK (jeśli ma, proszę napisać jakie). Będę dbać, by 

dziecko uczęszczało na każde zajęcia – usprawiedliwieniem jest tylko choroba czy nagłe 

zdarzenie. Rodzinne spotkania, urodziny, wyjazdy, wizyty lekarskie, zakupy itp. proszę w 

miarę możliwości planować w innym terminie. 

 

Potwierdzam, że zapoznałam/em się z regulaminem zajęć oraz procedurami bezpieczeństwa 

i zobowiązuję się do ich przestrzegania. 

 

 

  Ustroń, dnia                                 

                                                           

                   ...................................................................................................................... 

         Czytelny podpis                
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