Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w zajęciach

Centrum Kultury Raszyn
Al. Krakowska 29A, 05-090 Raszyn
tel. (22) 460 57 60, e-mail: info@ckr.raszyn.pl

KARTA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH:
……………………………………………………………………………………………………….…..
nazwa zajęć

……………………………………………………………………………………………………….…..
instruktor

……………………………………………………………………………………………………….…..
termin i miejsce zajęć

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA ZAJĘĆ*:

DATA URODZENIA UCZESTNIKA ZAJĘĆ:

MIEJSCOWOŚĆ ZAMIESZKANIA:

TELEFON UCZESTNIKA ZAJĘĆ
(RODZICÓW/OPIEKUNÓW)*:
E-MAIL UCZESTNIKA ZAJĘĆ
(RODZICÓW/OPIEKUNÓW)*:

IMIONA I NAZWISKA RODZICÓW/OPIEKUNÓW:

INFORMACJE DODATKOWE:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji na przekazany w karcie zgłoszenia adres e-mail o
wydarzeniach organizowanych przez Centrum Kultury Raszyn.

Zgłaszam uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Centrum Kultury w Raszynie, przyjmuję do
wiadomości i akceptuję zamieszczone na odwrocie Ogólne Warunki Przyjęcia i Uczestnictwa.
…………………………………………

………………………..………………………………………

data, miejscowość

podpis rodzica/opiekuna lub pełnoletniego uczestnika zajęć

* Pola obowiązkowe
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Potwierdzenie przyjęcia dziecka na zajęcia:

………………………………………………………

…………..………………………………………

data i czytelny podpis nauczyciela

podpis i pieczęć Dyrektora

Ogólne warunki przyjęcia i uczestnictwa w zajęciach
organizowanych w Centrum Kultury w Raszynie
w roku szkolnym 2022/2023
1. Warunki przyjęcia i uczestnictwa
a. złożenie karty uczestnictwa przez uczestnika (rodziców/opiekunów*) na okres od września do końca czerwca
roku szkolnego 2022/2023,
b. brak przeciwwskazań do udziału w zajęciach lub poinformowanie nauczyciela o ważnych rzeczach
dotyczących dziecka np. zaświadczenia, opinie, itp.,
c. przyjęcie i dobrowolne wniesienie opłaty wg Cennika Zajęć 2022/2023 na konto Centrum Kultury Raszyn:
05 8004 0002 2010 0020 3935 0002 Bank Spółdzielczy w Raszynie, tytułem przelewu podać:
• imię i nazwisko uczestnika zajęć,
• nazwę zajęć, na które uczęszcza uczestnik,
• kwoty opłaty oddzielnie za każde zajęcia, np. "Jan Kowalski, ceramika 45zł, pianino 30zł".
2. Obowiązki uczestnika zajęć (rodziców/opiekunów)
a. uczestniczyć systematycznie w zajęciach;
b. informować o zmianach danych kontaktowych uczestnika (e-mail, nr telefonu);
c. angażować się w rozwijanie zdolności artystycznych;
d. uiścić opłatę do 10 dnia każdego miesiąca w wysokości zgodnej z Cennikiem Zajęć 2022/2023.
3. Obowiązki rodziców*:

a. rodzic odpowiada za bezpieczną drogę nieletnich na zajęcia i powrót do domu;
b. interesować się postępami dziecka;
c. brać udział w spotkaniach organizowanych przez CKR dla rodziców.
4. Wykluczenie z zajęć /odmowa przyjęcia/
a. brak dyscypliny podczas zajęć i pobytu, opuszczanie zajęć w CKR bez pisemnego usprawiedliwienia;
b. brak zaangażowania;
c. w przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej dłuższej niż 4 tygodnie, uczestnik zostanie skreślony z listy
uczestników i nie będzie mu się należał zwrot opłaty za zajęcia;
5. Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach indywidualnych
wymaga formy pisemnej lub e-mailowej najpóźniej do godziny 9:00 w dniu planowanych zajęć. W przeciwnym
razie zostanie naliczona opłata za zajęcia.
6. W sprawach nieuregulowanych
niniejszymi ogólnymi warunkami uczestnictwa obowiązują postanowienia Regulaminu Uczestnictwa w Zajęciach
CKR i ogólne przepisy prawne.

* Dotyczy nieletnich uczestników zajęć.
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