REGULAMIN ZAJĘĆ
Mysłowickiego Ośrodka Kultury w Mysłowicach / Sezon 2019-2020
1. W czasie zajęć na sali mają prawo przebywać wyłącznie uczestnicy, którzy w danej chwili odbywają swoje zajęcia z instruktorem
i osoby wskazane przez instruktora (rodziców, opiekunów, rodzeństwo prosimy o opuszczenie sali w czasie trwania zajęć).
2. W przypadkach uzasadnionych, po konsultacji z instruktorem, może on wyrazić zgodę na przebywanie rodziców/opiekunów na
terenie zajęć.
3. Zajęcia odbywają się pod nadzorem instruktorów.
4. Uczestnicy zajęć ruchowo-tanecznych są zobowiązani do zmiany obuwia przed zajęciami.
5. Rodzice/opiekunowie dzieci uczęszczających na zajęcia wypełniają formularz „Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka”
z danymi teleadresowymi oraz informację o stanie zdrowia dziecka i przekazują je prowadzącym zajęcia.
6. Rodzice/opiekunowie dzieci uczęszczających na zajęcia zgadzają się na wykorzystywanie wizerunku podopiecznych do promocji
działalności MOK w zakresie nie wykraczającym poza działalność statutową.
7. Rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za skierowanie na zajęcia dziecka, którego zdrowie zagraża pozostałym
uczestnikom zajęć lub samemu dziecku.
8. Instruktor odpowiada za uczestników tylko na sali ćwiczeń. Uczestnik będący dzieckiem nie może samowolnie opuszczać zajęć.
9. Rodzice/opiekunowie powinni dostosować się do sugestii instruktora dotyczących odpowiedniego ubioru i obuwia.
10. MOK nie zapewnia opieki dziecku zarówno przed jak i po zajęciach. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do przejęcia opieki nad
dzieckiem natychmiast po zajęciach.
11. Warunkiem udziału uczestnika w sekcji jest dokonanie płatności na konto: ING Bank Śląski 23 1050 1214 1000 0023 5711 4632
z dopiskiem „imię i nazwisko uczestnika, kod sekcji” lub w kasie MOK.
12. Potwierdzeniem dokonania płatności jest wydany uczestnikowi karnet wraz z dołączonym paragonem fiskalnym, który należy
okazać instruktorowi przed rozpoczęciem zajęć.
13. W przypadku stwierdzenia braku wpłaty za zajęcia, uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w zajęciach do czasu uregulowania
należności.
14. Opłatę za zajęcia należy uregulować w terminie poprzedzającym pierwsze zajęcia w miesiącu.
15. Cennik zajęć jest obowiązujący zgodnie z zarządzeniem Dyrektora MOK.
16. Cennik za zajęcia znajduje się w Dziale Imprez i Animacji Kultury, w kasie MOK oraz na stronie www instytucji.
17. Jeśli uczestnik bierze udział w zajęciach po raz pierwszy (lekcja próbna) i deklaruje chęć dalszego udziału, to obowiązuje go pełna
opłata za miesiąc zajęć. Jeśli uczestnik bierze udział tylko w lekcji próbnej, jest ona bezpłatna.
18. Nieobecność uczestnika na zajęciach (w tym ta wywołana stanem zdrowia) nie zobowiązuje MOK do przeprowadzenia zajęć
dodatkowych.
19. Nieobecność uczestnika na zajęciach (w tym ta wywołana stanem zdrowia) nie zobowiązuje MOK do obniżenia płatności za kolejny
miesiąc.
20. Zajęcia odwołane z powodów leżących po stronie MOK zostaną przeprowadzone w dodatkowym terminie lub płatność za
niezrealizowane zajęcia zostanie zwrócona odpowiednio proporcjonalnie do ilości zajęć.
21. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego na zajęcia opłata za zajęcia będzie obniżona o 5 zł miesięcznie dla każdego z dzieci.
22. Obowiązuje KARTA DUŻEJ RODZINY, która umożliwia jej posiadaczom wstęp na zajęcia z rabatem 25 %. Zniżka dla Rodzin 3+ nie
może być łączona z innymi zniżkami, w tym ze zniżką dla rodzeństwa.
23.Obowiązuje Śląska Karta Seniora, która umożliwia osobom w wieku 60+ wstęp na wybrane zajęcia z rabatem do 50%. W tym
przypadku należy okazać się dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości zawierającym numer pesel.
24. Udział w zajęciach jest równoznaczny z zapoznaniem się z regulaminem.

Oświadczenie rodzica/opiekuna/uczestnika sekcji
Mysłowice, dnia .....................................
........................…………………….................
imię i nazwisko rodzica
....................……………………....................
adres
...........……………………..............................
tel. /adres e-mail
.........................................
kod zajęć
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego syna/ córki............................………………………………………………….....…
w zajęciach .............................................., w roku szkolnym 2019 /2020 na zasadach zapisanych w Regulaminie zajęć.

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU ORAZ JEGO PRZETWARZANIE
1.

Ja niżej podpisany, niniejszym udzielam zgody Mysłowickiemu Ośrodkowi Kultury w Mysłowicach na dysponowanie materiałami
z udziałem mojego dziecka....................................………………..........................................., nieodpłatnego, nieodwołalnego prawa
do wykorzystywania zdjęć, materiałów filmowych i telewizyjnych, na których utrwalony jest wizerunek mojego dziecka.

2.

Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie i powielanie wskazanych materiałów za pośrednictwem dowolnego medium,
w ramach zajęć MOK w celach popularyzacji ww. i działalności Mysłowickiego Ośrodka Kultury.

3.

Równocześnie zrzekam się wszelkich praw związanych z kontrolą i zatwierdzeniem każdorazowego wykorzystania zdjęć
z wizerunkiem, także przypadku wykorzystania ich w celu łączenia z innymi obrazami za pośrednictwem technik cyfrowych.

4.

Oświadczam, że jestem nieograniczony w zdolności do czynności prawnych.

WYRAŻAM ZGODĘ

IMIĘ I NAZWISKO (proszę wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI)
………………………………………………………………………………………………………………………………….......…………………

PESEL rodzica……………………………………….…………………….

…………………………………
data i miejscowość

……………………….…………………………..
czytelny podpis

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA
WYKORZYSTANIA WIZERUNKU ORAZ JEGO PRZETWARZANIA

Administratorem danych osobowych Pani/Pana

oraz Pani/Pana dziecka jest Mysłowicki Ośrodek Kultury z siedzibą

41-400 Mysłowice, ul. Grunwaldzka 7; e-mail: sekretariat@m-ok.pl.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO),
informuję że:
1) Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka przetwarzane będą na podstawie. art. 6 ust 1 pkt b RODO, w celu udziału
w zajęciach.
2) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne w związku z udziałem w zajęciach MOK. Jest Pan/Pani zobowiązany/a
do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udziału w projekcie
3) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Lichtenstein i Norwegia).
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zajęć, a także po ich zakończeniu do momentu wygaśnięcia
roszczeń, jak również wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w tym celu zawiadomi Pani/Pan Administratora w formie pisemnej.
6) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: sekretariat@m-ok.pl.
7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r (RODO).
8) Zgodnie z obowiązującym prawem Pani/Pana dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np.
podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom
lub organom do tego uprawnionym.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o zajęciach MOK, w których uczestniczy moje dziecko w formie SMS i e-mail.

Informacje o stanie zdrowia dziecka:
......................................................................................................................................................................................................…..............
...............……………….................
podpis rodzica/opiekuna
* niepotrzebne skreślić .

