REGULAMIN ZAJĘĆ JEDLIŃSKIEJ SZKOŁY TALENTÓW
W CENTRUM KULTURY W JEDLINIE-ZDROJU
§1
Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
§2
Wszystkie zajęcia organizowane przez Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju oraz Miejską Bibliotekę Publiczną są nieodpłatne. Centrum Kultury jest
organizatorem takich zajęć jak: warsztaty wokalne, warsztaty muzyczne, joga, kraina baśni – gry strategiczne dla dzieci, trening ogólnorozwojowy, koło
odkrywców przyrody, sztuki plastyczne, akademia rękodzieła, klub gier strategicznych, zajęcia fitness. Miejska Biblioteka Publiczna jest organizatorem
zajęć: czytamy dzieciom.
§3
Nieletni uczestnik ww. zajęć i warsztatów zobowiązany jest do dostarczenia organizatorowi oświadczenia podpisanego przez rodzica lub prawnego
opiekuna o wyrażeniu zgody do uczestnictwa w zajęciach i warsztatach.
§4
Organizator nie prowadzi zapisów na zajęcia.
§5
Centrum Kultury oraz Miejska Biblioteka Publiczna zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach. W przypadku choroby instruktora
bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej odbycie się zajęć, Organizator zorganizuje zajęcia w innym terminie lub zostaną odwołane. Informacja
zostanie podana do publicznej wiadomości.
§6
Centrum Kultury nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w placówce lub na obiektach do niej należących.
§7
Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć. Uczestnictwo w zajęciach osoby niepełnoletniej
jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na udział w zajęciach przez rodzica lub prawnego opiekuna. Dla
bezpieczeństwa należy zmieniać obuwie na właściwe, a także zakładać odpowiedni strój. Uczestnik zajęć może także ubezpieczyć się we własnym
zakresie. Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności za drogę osób niepełnoletnich z domu do Centrum Kultury i z powrotem.
§8
Nie należy spóźniać się na zajęcia. W salach obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.
§9
W Centrum Kultury obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania środków odurzających oraz alkoholu. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby będące
pod wpływem alkoholu i/lub jakichkolwiek innych środków odurzających.
§10
W salach podczas zajęć mogą przebywać uczestnicy zajęć, instruktor oraz w przypadku małoletnich - rodzice bądź opiekunowie.
§11
Uczestnik zajęć zobowiązany jest do stosowania się do poleceń osoby prowadzącej zajęcia.
§12
O opuszczenie sali zajęć mogą zostać poproszone osoby, które nie zastosują się do zapisów niniejszego regulaminu, ich zachowanie będzie przeszkadzało
innym uczestnikom lub będzie zagrażało bezpieczeństwu osób i wyposażeniu obiektu, w którym odbywają się zajęcia.
§13
Uczestnicy zajęć zobowiązani są do pełnej rekompensaty strat materialnych, wynikłych z niewłaściwego zachowania podczas przebywania w obiekcie. Za
straty materialne spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.
§14
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 74 851-09-70 lub na adres mailowy: imprezy@jedlinazdroj.eu.
§15
Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.
§16
Sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem są regulowane przez Dyrektora Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju.
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