Pawłowice, 29.07.2019 r.
REGULAMIN
KORZYSTANIA Z WARSZTATÓW DLA DOROSŁYCH „JAK PRAWDZIWI ARTYŚCI 2”
ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W PAWŁOWICACH
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
§1 Postanowienia ogólne
1. Regulamin dotyczy warsztatów dla dorosłych „Jak prawdziwi artyści 2” organizowanych przez
Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowicach, zwany Organizatorem, odbywających się w Domu Kultury
Osiedle – Pawłowice, ul. Wojska Polskiego 11.
2. Warsztaty trwają w okresie od 16 września 2019 r. do 22 czerwca 2020 r.
§2 Zapisy
1.

Zapisy na pierwszy semestr warsztatów przyjmowane będą w terminie do 7 października 2019 r.,
na II semestr zajęd do 10 lutego 2020 r.:

-

w biurze Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowicach, ul. Zjednoczenia 67 (tel. 32 47 22 570),

-

w biurze Domu Kultury Osiedle w Pawłowicach, ul. Wojska Polskiego 11 (32 47 21 036),

-

przez instruktora zajęd.

1.

Zapisy po terminie, o którym mowa w pkt. 1, będą możliwe jedynie w przypadku wolnych miejsc
w grupie i uzyskania zgody instruktora prowadzącego grupę.
§3 Opłaty

1.

Opłata za jeden semestr warsztatów wynosi :
a) za zajęcia odbywające się przez 1,5 godziny zegarowej tygodniowo
- I semestr: 130 zł, płatna do 14.10.2019 r.
- II semestr: 130 zł, płatna do 2.03.2020 r.
b) za zajęcia odbywające się przez 3 godziny zegarowe tygodniowo
- I semestr: 260 zł, płatna do 14.10.2019 r.
- II semestr: 260 zł, płatna do 2.03.2020 r.

2.

W przypadku jednorazowej wpłaty – dokonanej w terminie do 14.10.2019 r. opłata wynosi:
- 240 zł za cały rok zajęć za zajęcia wymienione w §3 pkt. 1.a)
- 480 zł za cały rok zajęć za zajęcia wymienione w §3 pkt. 1.b)

3.

Opłata przeznaczona jest na pokrycie wszystkich kosztów organizacyjnych, jednak nie obejmuje
kosztów zakupu materiałów, które pozostaną własnością uczestnika, np. podręczników,
materiałów plastycznych itp.

4.

Opłata za warsztaty może byd uiszczona:
- w kasie Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowicach – Pawłowice, ul. Zjednoczenia 67,
w godzinach:
- 12.00-17.00 (poniedziałek)
- 8.00-15.00 (wtorek-czwartek)
- 8.00-12.00 (piątek)

- przelewem na rachunek bankowy, z zachowaniem poniższej zasady wypełnienia dokumentu
przelewu:
odbiorca: Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowicach
nr konta: 41 8447 0005 0000 0198 2000 0001
adres: ul. Zjednoczenia 67, 43-250 Pawłowice
Tytuł wpłaty: imię nazwisko uczestnika, pełna nazwa zajęć

Uwaga! Przelewy z błędnie podanym tytułem wpłaty będą traktowane jako brak wpłaty
5.

Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty z przyczyn zaistniałych po stronie uczestnika,
m. in. z powodu rezygnacji z zajęd, nieobecności spowodowanej chorobą.

6.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach w II semestrze uczestnik jest zobowiązany do
poinformowania o tym fakcie instruktora prowadzącego zajęcia do dn. 23.02.2020 r. W takim
wypadku opłata za II semestr nie zostanie naliczona.

§4 Zasady uczestnictwa w warsztatach

1.

Na warsztaty mogą zapisad się osoby w wieku 26 lat i starsze.

2.

Po dokonaniu zapisu i uiszczeniu wpłaty, nie ma możliwości przeniesienia uczestnika na inne
zajęcia.

3.

Kursy i warsztaty odbywają się według harmonogramu z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
od pracy, okresu ferii szkolnych i przerw świątecznych w nauce szkolnej. Gminny Ośrodek Kultury
zastrzega sobie prawo odwołania 10% zajęd. W przypadku odwołania powyżej 10% zajęd
wyznaczone zostaną dodatkowe terminy zajęd.

4.

Po zakooczeniu rocznego cyklu warsztatów uczestnik otrzyma dyplom potwierdzający udział
w warsztatach.

