REGULAMIN UCZESTNIKA OTWARTYCH ZAJĘĆ
ORGANIZOWANYCH PRZEZ
CENTRUM KULTURY RASZYN W RASZYNIE
(kluby, zespoły, inne)

§1
PODSTAWOWE ZASADY ORGANIZACYJNE
1. Organizatorem zajęć jest Centrum Kultury Raszyn zwany dalej CKR
2. Zajęcia odbywają się na terenie CKR Raszyn, Al. Krakowska 29 a, oraz w filii CKR
ul. Hrabska 2, Falenty w dniach i godzinach funkcjonowania CKR.
3. Uczestnik zajęć jest zobowiązany przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu
oraz innych regulacji porządkowych obowiązujących na terenie CKR.
4. Warunkiem udziału w zajęciach jest wypełnienie deklaracji uczestnika zajęć przez
rodzica/prawnego opiekuna lub uczestnika(w przypadku osób dorosłych).
5. Skreślenie z listy uczestników zajęć następuje gdy uczestnik:
a) złożył pisemną rezygnację z zajęć
b) nie przestrzega przepisów zawartych w niniejszym regulaminie oraz w wewnętrznych
przepisach obowiązujących w CKR.
6. Uczestnik zajęć w trakcie ich trwania ma obowiązek zmiany obuwia, jeśli wynika to ze
złych warunków atmosferycznych.

§2
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1. Uczestnicy zajęć, rodzice/prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody
wyrządzone w mieniu CKR w trakcie zajęć.
2. Uczestnika zajęć obowiązuje dbałość o porządek w pracowni /pomieszczeniu, w tym zakaz
wynoszenia przedmiotów i sprzętów znajdujących się na wyposażeniu
pracowni/pomieszczenia, gdzie odbywają się zajęcia.
3. O ewentualnych uszkodzeniach urządzeń, sprzętu czy innych przedmiotów będących na
wyposażeniu pracowni/pomieszczenia należy niezwłocznie poinformować

instruktora/opiekuna lub pracownika CKR.
4. Prace autorstwa uczestników zajęć powstałe podczas zajęć pod okiem instruktora
przechodzą na własność uczestnika, jednakże CKR ma prawo do nieodpłatnego użyczenia
całości bądź ich fragmentów zarchiwizowanych tak w oryginale jak i w kopiach w celach
promocyjnych(wystawy, filmy, fotoreportaże na stronę internetową CKR oraz do
publikowania w mediach i w prasie).
5. Uczestnik zajęć, rodzic/prawny opiekun wypełniając Deklarację Uczestnika Otwartych
Zajęć wyrażają tym samym zgodę na:
a) przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji i dokumentacji zajęć zgodnie z
Ustawą o ochronie danych osobowych .Dz.U. Nr 133 poz.883 z dnia 29 sierpnia 1997 r.
b) wykorzystywanie wizerunku (zdjęcia, nagrania filmowe) w celach informacyjnych i
promocyjnych związanych z działalnością CKR.
6. CKR nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pomieszczeniach CKR.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Dyrektor
CKR.

Załączniki do Regulaminu:
1. Karta uczestnika zajęć otwartych dla dzieci i młodzieży
2. Karta uczestnika zajęć otwartych dla dorosłych
3. Zaświadczenie dla uczestnika zajęć
4. Oświadczenie o rezygnacji z zajęć

