
 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2020 z dnia 01.09.2020 
roku  Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Sulejowie w 
sprawie ustalenia  Regulaminów Zajęć w Miejskim Ośrodku 
Kultury w Sulejowie na rok szkolny 2020/2021. 

REGULAMIN ZAJĘĆ DLA DZIECI  
w Miejskim Ośrodku Kultury w Sulejowie  
na rok szkolny 2020/2021 

Zajęcia w Miejskim Ośrodku Kultury w Sulejowie (w dalszej 
części niniejszego  Regulaminu zwanym „MOK”) obejmują:  
zajęcia plastyczne,  
zajęcia taneczne 
zajęcia wokalne, 
zajęcia teatralne, 
zajęcia edukacyjne,  
zajęcia rekreacyjne,  
zajęcia ruchowe, 
zajęcia instrumentalne,  
inne zajęcia.  

Podczas zajęć organizowanych przez MOK w Sulejowie opiekę 
nad uczestnikami sprawuje instruktor, prowadzący dany rodzaj 
zajęć. 

W czasie zajęć na sali mają prawo przebywać wyłącznie 
uczestnicy, którzy w danej chwili odbywają swoje zajęcia z 
instruktorem i osoby wskazane przez instruktora (rodzice, 
opiekunowie, rodzeństwo proszeni są o opuszczenie sali w 
czasie trwania zajęć).  

W przypadkach uzasadnionych, po konsultacji z instruktorem, 
może on wyrazić zgodę na uczestnictwo   rodziców /opiekunów 
w trakcie trwania zajęć.  

Instruktorzy zobowiązani są do prowadzenia dokumentacji 
prowadzonych zajęć zawierającej w szczególności imienne 
listy uczestników, rejestr frekwencji, plan pracy oraz zapis 
tematyki realizowanej podczas zajęć.  



Uczestnicy zajęć korzystający ze sprzętu MOK zobowiązu ją się 
zachować jego sprawność oraz należycie się z nim obchodzić, 
zgodnie z jego przeznaczeniem zgłaszać wszelkie usterki 
sprzętu oraz przyborów instruktorowi lub pracownikowi MOK. 
Instruktor odpowiada za powierzone mu na czas zajęć mienie 
MOK.  

Uczestnicy mają obowiązek bezwzględnego podporządkowania 
się poleceniom instruktora, przestrzegania planu zajęć oraz 
obowiązującego Regulaminu Zajęć, jak i pracowni. 

Uczestnicy zajęć są zobowiązani do zmiany obuwia przed 
zajęciami.  

Rodzice/opiekunowie dzieci uczęszczających na zajęcia 
wypełniają obowiązkowo formularz „Karta uczestnika zajęć”  
(załącznik nr 1), „Oświadczenie o stanie zdrowia i świadomości 
ryzyka” (załącznik nr 2) oraz dobrowolnie „Zgodę na 
przetwarzanie i wykorzystanie wizerunku oraz danych 
osobowych” (załącznik nr 3) i  przekazują je instruktorowi lub 
pracownikowi MOK.  

Rodzice/ opiekunowie oraz sami uczestnicy zobowiązani są do 
zapoznania się oraz przestrzegania zasad ustalonych w 
„Wytycznych dla uczestników zajęć w trakcie epidemii COVID-
19 w Miejskim Ośrodku Kultury w Sulejowie”  

Zajęcia w MOK prowadzone są odpłatnie. Cennik opłat za 
zajęcia ustalany jest odrębnym Zarządzeniem Dyrektora.  

Z uwagi na ich szczególny charakter, niektóre rodzaje zajęć 
mogą być prowadzone nieodpłatnie. Zasada nieodpłatności 
dotyczy wszystkich uczestników tych zajęć.  

Za zajęcia odpłatne należności gotówkowe dokonywane są 
przez uczestników kasjerowi MOK. Wpłaty należy dokonywać 
do ostatniego dnia każdego miesiąca, w którym organizowane 
są zajęcia. Wpłat można dokonywać również na konto 
Miejskiego Ośrodka Kultury. Brak wpłaty za dany miesiąc może 
być traktowany jako rezygnacja z zajęć, co powoduje 
skreślenie z listy uczestników.  



Trzy kolejne, niezgłoszone instruktorowi wcześniej 
nieobecności mogą powodować skreślenie z listy uczestników 
bez prawa ubiegania się o zwrot opłaty wniesionej za zajęcia.  

Uczestnik zajęć w uzasadnionym przypadku może zwrócić się 
o zmniejszenie opłaty. Pisemną prośbę wraz z uzasadnieniem, 
popartą przez instruktora prowadzącego zajęcia, należy 
przekazać Dyrektorowi MOK (przed upływem terminu 
uiszczenia należnej opłaty), który decyduje o zmniejszeniu 
opłat.  

Opłata jest naliczana bez względu na nieplanowaną absencję 
uczestnika w ciągu miesiąca.  

Uczestnicy zajęć oraz rodzice/opiekunowie dzieci 
uczęszczających na zajęcia mogą wyrazić zgodę na 
wykorzystywanie   wizerunku podopiecznych do promocji 
działalności MOK w zakresie nie wykraczającym poza 
działalność statutową, po wyrażeniu zgody,  
o której mowa w pkt. 8.  

Rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za 
skierowanie na zajęcia dziecka, którego zdrowie zagraża 
pozostałym uczestnikom zajęć lub samemu dziecku.  

Instruktor odpowiada za uczestników tylko na sali ćwiczeń. 
Uczestnik będący dzieckiem nie może samowolnie opuszczać 
zajęć. 

Rodzice/opiekunowie powinni dostosować się do sugestii 
instruktora dotyczących odpowiedniego ubioru i obuwia, a 
także poprawnego zachowania dziecka.  

MOK nie zapewnia opieki dziecku zarówno przed, jak i po 
zajęciach. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do przejęcia 
opieki nad dzieckiem natychmiast po zajęciach.  

Deklarując udział w zajęciach, uczestnik zobowiązuje się do 
systematycznego i aktywnego uczestniczenia w nich.  



Zajęcia odwołane z powodów leżących po stronie MOK zostaną 
przeprowadzone w dodatkowym terminie wskazanym przez 
instruktora. W razie braku możliwości odrobienia zajęć opłata 
za zajęcia zostanie proporcjonalnie pomniejszona.  

W zajęciach organizowanych przez MOK mogą brać udział 
dzieci od lat 6. Pozostają one pod opieką instruktora na czas 
trwania zajęć.  

Dzieci do 6 lat mogą brać udział jedynie w zajęciach 
zorganizowanych specjalnie dla tej grupy wiekowej.  

Udział w zajęciach oznacza, że uczestnik zna i akceptuje 
Regulamin Zajęć.  

 
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W SULEJOWIE  
ul. BŁONIE 10 A , 97-330 SULEJÓW  
tel. 44  61 62 533 
NIP 771- 270- 50- 60 
Nr rachunku bankowego: 52 1090 2590 0000 0001 4691 9432  

w tytule przelewu:  
Opłata za zajęcia rodzaj zajęć i miesiąc (np. plastyka IX) 
Imię i nazwisko dziecka  
  



 
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 7/2020 z dnia 01.09.2020 
roku  Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Sulejowie w 
sprawie ustalenia  Regulaminów Zajęć w Miejskim Ośrodku 
Kultury w Sulejowie na rok szkolny 2020/2021. 

REGULAMIN ZAJĘĆ DLA  DOROSŁYCH  
w Miejskim Ośrodku Kultury w Sulejowie  
na rok szkolny 2020/2021 

Poniższy regulamin określa prawa i obowiązki uczestników 
zajęć. Został stworzony, aby zapewnić uczestnikom 
bezpieczeństwo i miłe spędzanie czasu podczas uczęszczania 
na zajęcia do Miejskiego Ośrodka Kultury w Sulejowie ul. 
Błonie 10 A, 97-330 Sulejów. W przypadku osoby 
niepełnoletniej oświadczenie wypełnia opiekun prawny.  

SPRAWY ORGANIZACYJNE  

1. Uczestnik iem zajęć organizowanych w MOK w Sulejowie 
może zostać każda osoba pełnoletnia -zdrowa, bez 
przeciwwskazań lekarskich, jak również osoba, która 
ukończyła 16 rok życia, za pisemną zgodą rodziców lub 
opiekunów prawnych, po wykupieniu karnetu lub opłaceniu 
jednorazowego wejścia.  

2. Osoba kupująca karnet/jednorazowe wejście oświadcza, że 
jej stan zdrowia pozwala na korzystanie z wybranych przez 
siebie zajęć grupowych.  

3. Pracownicy MOK nie ponoszą odpowiedzialności za utajenie 
przez Uczestnika choroby, ciąży lub złego samopoczucia.  

4. MOK nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu 
zdrowia Uczestnika wywołanego nadmiernymi obciążeniami w 
trakcie ćwiczeń. Uczestnicy zobowiązani są do stosowania 
intensywności i rodzaju zajęć do swojego stanu zdrowia  i 
aktualnej sprawności fizycznej.  

5. Każda kobieta w ciąży jest zobowiązana:  



- poinformować o tym fakcie instruktora  
- wybrać trening odpowiedni dla kobiet w ciąży, według 
zaleceń instruktora.  

6. Każda osoba przed rozpoczęciem zajęć wpisuje się na lis tę 
uczestników zajęć np. stepy (załącznik nr 1) i zostaje poddana 
pomiarowi temperatury.  

7. Wykupiony karnet może być wykorzystywany wyłącznie na 
zajęcia organizowane w MOK w Sulejowie.  

8. Karnet ważny jest przez 5 tygodni. MOK nie zwraca kosztów 
za nieobecność na zajęciach. MOK jako organizator zastrzega 
sobie prawo do zmian w harmonogramie po wcześniejszym 
powiadomieniu o tym Uczestników przez powieszenie 
ogłoszenia w gablocie lub informację na stronie internetowej 
www.mok.sulejow.pl. Uczestnicy są zobowiązani do czytania 
bieżących informacji i ogłoszeń umieszczanych na stronie 
internetowej i dostosowanie się  
do nich.   

9. Podczas zajęć mogą być wykonywane zdjęcia  na potrzeby 
MOK, po wcześniejszym poinformowaniu uczestników. Zdjęcia 
te zostaną wykorzystane na potrzeby MOK  tj. galeria strony 
internetowej, materiałach informacyjno -promocyjnych.  

10. MOK zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w 
przypadku gdy liczba uczestników będzie niższa niż 3 osoby, w 
takim przypadku opłata zachowuje ważność na kolejne zajęcia.   

11. W okresie letnim zajęcia dla dorosłych zostają zawieszone.  

12. Uczestnicy chcący skorzystać z zajęć, w przypadku 
spóźnienia przekraczającego 10 min, ze względów 
bezpieczeństwa nie będą mogli wziąć udziału w zajęciach.  

13. Dbając o komfort i bezpieczeństwo naszych Uczestników 
wymagamy :  
-  posiadanie odpowiedniego stroju sportowego  

http://www.mok.sulejow.pl/


-  czystego, zmiennego obuwia sportowego (osoby w 
niezmienionym obuwiu nie będą mogły brać udziału w 
zajęciach)  
-  własnych mat do ćwiczeń  
-  punktualnego przyjścia na zajęcia grupowe  
-  rezygnacji z żucia gumy podczas zajęć  
-  powstrzymania się od działań mogących zakłócić korzystanie 
z usług MOK innym Uczestnikom, powodujących uszkodzenie 
lub zniszczenie mienia i pomieszczeń MOK  
-  poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania się  

14. Po każdych zakończonych zajęciach należy odłożyć sprzęt 
w przeznaczone do tego miejsce. 15. Na terenie MOK zabrania 
się spożywania alkoholu, palenia tytoniu, stosowania środków 
odurzających.  

16.Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie będą 
wpuszczane na teren MOK.  

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Zakup karnetu lub jednorazowego wejścia jest 
równoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu.  

2. W stosunku do osób nie stosujących się do w/w punktów 
regulaminu istnieje możliwość anulowania karnetu bez 
możliwości ubiegania się o zwrot pieniędzy.  

3. Zmiany regulaminu podaje się do publicznej wiadomości 
poprzez wywieszenie ich treści na specjalnie do tego 
przeznaczonej tablicy ogłoszeń.  




