
REGULAMIN ZAJĘĆ  

Jasielskiego  Domu Kultury w sezonie artystycznym 2022/2023 
 

§ 1 

ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH 

 

1. Organizatorem zajęć jest Jasielski Dom Kultury z siedzibą przy ul.  Kołłątaja 1, 38-200 Jasło 

2. Zajęcia indywidualne oraz zespołowe odbywają się zgodnie z ustalonym grafikiem. Zajęcia 
adresowane są do określonych grup wiekowych i prowadzone dla dzieci, młodzieży, osób 

dorosłych w tym seniorów. 

3. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym. Jasielski Dom Kultury zastrzega sobie prawo do 

realizacji wszystkich lub wybranych zajęć czasowo lub przez cały sezon artystyczny w systemie 

on-line.  

4. Zapisu na zajęcia można dokonać poprzez złożenie wypełnionego formularza zapisu, dostępnego 

w sekretariacie Jasielskiego Domu Kultury lub na stronie internetowej: jdksekretariat@gmail.com. 

i dostarczenie go do sekretariatu Jasielskiego Domu Kultury. 

5. Pierwszeństwo zapisu mają uczestnicy zajęć w I oraz II semestrze sezonu artystycznego 

2021/2022; 

6. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest: 

 pozytywne przejście procesu kwalifikacyjnego (dotyczy wybranych zajęć i zespołów), 

 zapoznanie się z Regulaminem Zajęć, Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych, oraz pisemne potwierdzenie na Karcie Zgłoszenia akceptacji ww. dokumentów, 

 przedłożenie prawidłowo wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszenia, 

 terminowe uiszczenie ustalonej opłaty za zajęcia. 

7. W przypadku braku wolnych miejsc, osoby chętne wpisuje się na listę rezerwową. Z listy 

rezerwowej osoba może zostać przyjęta do grupy zajęciowej w ciągu całego sezonu artystycznego. 

8. Uczestnik powinien przychodzić na zajęcia punktualnie, a w przypadku dzieci rodzic/prawny 

opiekun winien upewnić się, że instruktor prowadzący zajęcia jest obecny i oddać dziecko pod 

jego bezpośrednią opiekę. 

9. Rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany punktualnie odebrać dziecko po zakończeniu zajęć. 

Jasielski Dom Kultury nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci pozostawionych 

bez opieki po zakończeniu planowanych zajęć. 

10. Instruktor ma prawo usunąć uczestnika w przypadku: 

 nagannego zachowania utrudniającego prowadzenie zajęć, 

 rażącego naruszenia Regulaminu zajęć, 

11. Uczestnicy zajęć są obowiązani do przestrzegania Regulaminu Zajęć, Regulaminu sali, zasad 

bezpieczeństwa na zajęciach i kulturalnego zachowania względem współuczestników zajęć i 

pracowników Jasielskiego Domu Kultury oraz szanować mienie placówki.  

§ 2 

OPŁATY ZA ZAJĘCIA 

 

1. Za udział w zajęciach organizowanych przez Jasielski Dom Kultury obowiązuje odpłatność. 

Wysokość opłat ustalana jest na bieżący okres artystyczny Zarządzeniem Dyrektora. 

2. W imieniu Uczestników niepełnoletnich sprawy odpłatności za zajęcia, a także inne sprawy 

organizacyjne regulują rodzice lub prawni opiekunowie. 

3. Opłaty za zajęcia należy dokonywać na konto bankowe Jasielskiego Domu Kultury. Numer konta 

bankowego dostępny jest na stronie www.jdkjaslo.pl. Istnieje możliwość dokonywania opłat 

bezpośrednio w kasie JDK od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. W tytule 

przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika zajęć, rodzaj zajęć, okres za jaki uiszcza się 

opłatę. 
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4. Uczestnik obowiązany jest do terminowego regulowania opłat. Brak zapłaty skutkuje 

upomnieniem od instruktora JDK, a w przypadku braku reakcji jest równoznaczne z rezygnacją  z 

zajęć i skreśleniem z listy uczestnika zajęć.   

5. Opłaty  za zajęcia są stałe bez względu na liczbę zajęć przypadających w miesiącu, wynikające z 

ogólnej ustalonej grafikiem liczby zajęć realizowanych w sezonie artystycznym oraz bez względu 

na to, czy prowadzone są w systemie stacjonarnym, czy on-line. 

6. Posiadacze Karty Dużej Rodziny ”3+” (zw. dalej KDR) wydanej przez Urząd Miasta Jasła, 

Ogólnopolskiej Karty Seniora oraz pracownicy Jasielskiego Domu Kultury i ich dzieci uprawnieni 

są do 50% zniżki na zajęcia.  

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uczestnik zajęć grupowych może wystąpić z 

wnioskiem do Dyrektora JDK o zmniejszenie opłaty. Wniosek taki wymaga uzasadnienia i 

poparcia przez Instruktora prowadzącego zajęcia.    

8. Zmiana prowadzenia zajęć z systemu stacjonarnego na system on-line nie jest podstawą do 

ubiegania się przez Uczestnika o częściowy lub całkowity zwrot opłaty za zajęcia. 

9. W przypadku likwidacji zajęć lub ich zawieszenia spowodowanego tzw. „siłą wyższą” w trakcie 

trwania sezonu artystycznego, opłaty podlegają proporcjonalnemu zwrotowi. 

 

§ 3 

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH 

 

1. W przypadku podjęcia decyzji o rezygnacji z zajęć, pełnoletni Uczestnik, rodzic/prawny opiekun 

winien niezwłocznie poinformować instruktora zajęć. 

2. W przypadku rezygnacji z zajęć Jasielski Dom Kultury nie zwraca opłaty za zajęcia, za wyjątkiem 

przyczyn losowych (przewlekła choroba, zmiana miejsca zamieszkania). Podstawą ewentualnego 

zwrotu opłaty jest pisemny wniosek z podaniem przyczyny, z załączeniem oryginału dowodu 

zapłaty (paragon, rachunek) oraz dokumentów potwierdzających przyczynę rezygnacji 

(zwolnienie lekarskie itp.) 

§ 4 

ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ 

1. Zajęcia mogą zostać odwołane bez konieczności odpracowania godzin przez Instruktora, w 

przypadku: 

 usprawiedliwionej nieobecności Instruktora, 

 odbywania się imprezy artystycznej lub innego wydarzenia uniemożliwiającego 

przeprowadzenie zajęć, 

 zaistnienia przypadków spowodowanych tzw. siłą wyższą. 

2. O odwołaniu zajęć, w miarę możliwości informują instruktorzy.  

3. Jasielski  Dom Kultury nie ma obowiązku telefonicznej informacji o odwołaniu zajęć. 

4. W przypadku nieobecności Uczestnika na zajęciach, nie ma możliwości odpracowania ich w 

innych terminach. 

5. Uczestnicy zajęć, a w przypadku osób nieletnich rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są 

do zapoznania się z bieżącymi informacjami podawanymi na stronie Jasielskiego Domu 

Kultury www.jdk.pl oraz informacjami podawanymi przez instruktora prowadzącego. 

 

§ 5 

ZASADY KORZYSTANIA Z SAL ZAJĘCIOWYCH 

 



1. Uczestnicy zajęć, a w przypadku osób niepełnoletnich także ich rodzice/opiekunowie prawni 

przebywający na terenie Jasielskiego Domu Kultury zobowiązani są do przestrzegania zasad 

BHP. 

2. W pomieszczeniach podczas zajęć mogą przebywać tylko członkowie danej grupy zajęciowej 

i Instruktor. 

3. Na salach podczas zajęć obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, spożywania 

jedzenia i napojów. 

4. Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone szkody. W przypadku osób 

niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice/prawni opiekunowie Uczestnika zajęć. 

5. Jasielski  Dom Kultury nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie 

placówki, w tym w szatni. 

6. Wejście do wybranych sal zajęć możliwe jest tylko w obuwiu zmiennym. 

 

 

§ 6 

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

 

1. Jasielski Dom Kultury zastrzega sobie prawo do: 

 zmian zajęć, w tym terminów, w ciągu całego sezonu artystycznego, 

 wyboru prac plastycznych itp. na wszelkiego rodzaju wystawy i konkursy, a o ich 

wyborze decyduje wyłącznie instruktor prowadzący zajęcia. 

2. Uczestnik/prawny opiekun poprzez zaakceptowanie niniejszego Regulaminu wyraża zgodę na 

utrwalanie przez JDK wizerunku uczestnika w formie fotografii i filmu.  

3. Uczestnik/prawny opiekun poprzez zaakceptowanie niniejszego Regulaminu wyraża zgodę na 

korzystanie przez JDK z wizerunku uczestnika utrwalonego w związku z udziałem uczestnika 

w zajęciach, do celów dokumentowania i promowania działalności JDK, w szczególności 

poprzez zamieszczanie wizerunku uczestnika w formie fotografii lub filmu na stronach 

internetowych Jasielskiego Domu Kultury, na plakatach, na wystawie fotografii dotyczących 

JDK i zajęć. 

4. Rodzic/prawny opiekun niepełnoletniego Uczestnika zajęć zobowiązany jest zapoznać 

dziecko z niniejszym Regulaminem. 

5. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje Dyrektor Jasielskiego 

Domu Kultury. 

6. Rodzice/prawni opiekunowie zapisujący dziecko na zajęcia potwierdzają, że dziecko posiada 

ubezpieczenie NNW. 

 


