
REGULAMIN ZAJĘĆ TAŃCA NOWOCZESNEGO
Gminny Ośrodek Kultury w Osięcinach

I. Postanowienia ogólne:

1. Lekcje odbywają się w Gminnym Ośrodku Kultury w Osięcinach przy ul. Wojska Polskiego
21 zwanego dalej „Organizatorem” w każdy wtorek tygodnia.

2. Zgodnie ze Statutem Instytucji podstawowym celem działania utworzonych grup jest rozwój
artystyczny dzieci i młodzieży, popularyzowanie tańca i kultury tanecznej, promowanie 
aktywnego spędzania czasu oraz integrowanie młodzieży i dzieci poprzez taniec.

3. Grupy zaawansowane reprezentują GOK Osięciny na konkursach i przeglądach tanecznych. 
4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach tanecznych jest akceptacja wszystkich punktów

niniejszego regulaminu oraz złożenie przez rodzica/opiekuna pisemnej zgody uczestnictwa 
w zajęciach.

II. Prawa i obowiązki
Organizator zajęć:

1. Zapewnia uczestnikom odpowiednią do zajęć salę, sprzęt muzyczny i wykwalifikowaną 
kadrę instruktorską.

2. Zobowiązany  jest informować uczestników o wszelkich istotnych sprawach w trakcie zajęć 
tanecznych i/lub na tablicy ogłoszeń.

3. Zastrzega sobie prawo rozwiązania grupy ze względu na małą liczbę uczestników oraz 
możliwość zmiany wysokości odpłatności w ciągu roku.

4. Zaleca indywidualne ubezpieczenie NW i nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe 
wypadki spowodowane przez uczestnika.

5. Zastrzega sobie prawo do zorganizowania zajęć w innym terminie w razie choroby lub 
urlopu instruktora.

6. Zobowiązuje się do promowania zespołów w środowisku tanecznym poprzez zgłaszanie ich 
do udziału w konkursach i przeglądach tanecznych.

7. Wszelkie sprawy związane z działaniem grupy należy kierować bezpośrednio do instruktora
lub do biura GOK.

8. W celach promocyjnych działalności Organizatora możliwa jest publikacja zdjęć i filmów z 
zajęć, konkursów tanecznych i pokazów, w których uczestnik bierze udział, na podstawie 
pisemnej zgody uczestnika lub w przypadku osoby niepełnoletniej prawnego opiekuna.

III. Zasady uczestnictwa w zajęciach

1. Na zajęcia należy przychodzić 10 minut przed ich rozpoczęciem, po to by spokojnie się 
przebrać.

2. Uczestnicy nie mogą samodzielnie przebywać w salach tanecznych podczas nieobecności 
trenera lub osoby upoważnionej.



3. Rodzice nie mogą wchodzić w salę taneczną w trakcie trwania zajęć ani przebywać w salach
samodzielnie z dzieckiem.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za samodzielne wejście do sali uczestnika zajęć 
bez zgody instruktora lub dyrektora lub innej osoby odpowiedzialnej za salę (np. podczas 
zmian grup lub przerw).

5. Uczestnik wchodzi do sali tanecznej wraz z instruktorem na odpowiednią godzinę 
przypisaną do jego zajęć.

6. W sali obowiązuje zmienne obuwie taneczne lub inne z przeznaczeniem do tańca.
7. Dla bezpieczeństwa i komfortu wszystkich uczestników zajęć każde dziecko zobowiązane 

jest do zaopatrzenia się we własnym zakresie w strój oraz obuwie odpowiednie do 
wybranego rodzaju zajęć. Informację o stosownym obuwiu i stroju można uzyskać od 
instruktora prowadzącego grupę.

8. Zabrania się wnoszenia jedzenia do sal tanecznych.
9. Instruktor odpowiada za uczestnika od momentu rozpoczęcia zajęć do ich zakończenia, po 

tym czasie dziecko ma obowiązek opuścić salę taneczną lub powinno zostać odebrane przez 
rodzica/prawnego opiekuna.

10. Instruktor prowadzi dziennik zajęć zatwierdzony przez Dyrektora Ośrodka.
11. Instruktor może odwołać zajęcia z ważnych powodów. Odwołanie zajęć każdorazowo jest 

uzgadniane przez instruktora z Dyrektorem GOK.
12. Instruktor informuje rodziców o odwołaniu zajęć poprzez media społecznościowe lub 

telefonicznie najmniej jeden dzień przez zaplanowanymi zajęciami.

IV. Opłaty

1. Opłata za uczestnictwo dziecka w zajęciach, które trwają 30 minut wynosi 40 zł. 
Karnet 60 minutowy to miesięczna kwota 60 zł. W przypadku uczestnictwa w zajęciach 
dwóch lub więcej osób z rodziny wpłaca się 50% wartości.

2. Opłaty za zajęcia uiszcza się w biurze GOK Osięciny.
3. Wpłaty za zajęcia dokonuje się z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
4. Opłata zostaje zniesiona jedynie w przypadku braku uczestnictwa dziecka w zajęciach w 

danym miesiącu.
5. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie dzieci, których rodzic lub prawny opiekun złożył 

formularz zgody oraz dokonał opłaty za zajęcia w miesiącu bieżącym. Deklarację taką 
przechowuje się w biurze GOK i jest ona udostępniona dla instruktora prowadzącego 
zajęcia.

6. Zajęcia, które wypadają w dniach ustawowo wolnych od pracy lub z przyczyn niezależnych 
od instruktora nie podlegają odpracowaniu w innym terminie.

7. W przypadku rezygnacji uczestnika z zajęć, należy osobiście powiadomić instruktora – 
podczas zajęć oraz biuro GOK. Informację o rezygnacji należy zgłosić najpóźniej do końca 
miesiąca poprzedzającego rezygnację, w przeciwnym razie opłata będzie nadal naliczana. 
Wzór  rezygnacji dostępny jest w biurze GOK oraz na stronie internetowej.



V. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany i bieżące informacje będą 
przekazywane uczestnikom osobiście lub na stronie internetowej.

2. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Osięcinach.


