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Charakter 

1. Podczas kształcenia Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej gwarantuje: 

a) Wysoki poziom nauczania i staranne planowanie zajęć. 

b) Odpowiedną Kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje zawodowe. 

c) Warunki lokalowe wraz z właściwym technicznym wyposażeniem w przypadku zajęć stacjonarnych. 

2. Program uwzględnia prowadzenie zajęć w oparciu o wiek, poziom znajomości profesji oraz indywidualne 

potrzeby uczestników. 

3. Poziom znajomości programu ustalany jest na początku nauki na podstawie rozmowy z instruktorem zajęć. 

4. Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej w programach nauczania uwzględnia praktyczne                               

i teoretyczne aspekty kształcenia w zależności od posiadanej wiedzy Uczestnika Zajęć. Mogą to być m.in.: 

a) Indywidualna realizacja programu wg umowy i przedmiotu kształcenia. 

b) Praca w zespołach. 

c) Występy artystyczne w celu poszerzenia zdobytej wiedzy. 

d) Wspólne prace w grupach z innymi twórcami. 

e) Ćwiczenia, zabawy, testy związane ze specyfikacją zajęć. 

f) Zaproszenia na lekcje osób wyspecjalizowanych w tematach programowych – muzyków, trenerów, 

pedagogów, instruktorów. 

Uczęszczanie 

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja niniejszego Regulaminu, terminowe wniesienie opłaty 

oraz przestrzeganie norm społecznych wobec innych osób, a także przepisów BHP i przeciwpożarowych 

obowiązujących we wszystkich pomieszczeniach GOK. Uciążliwi (utrudniający innym korzystanie z zajęć   

i nieprzestrzegający przepisów porządkowych GOK) Uczestnicy Zajęć mogą zostać skreśleni z listy 

uczestników zajęć, jeśli nie odniosą skutku wcześniejsze słowne upomnienia. 

2. Od Uczestnika Zajęć wymagana jest punktualność, zdyscyplinowanie, przygotowanie do zajęć oraz aktywny 

w nich udział. 

3. Organizator Zajęć ma prawo odwołać zajęcia jedynie z ważnych powodów. W przypadku odwołania zajęć 

zostaną one odpracowane w innym terminie. 

4. W trakcie trwania zajęć możliwa jest zmiana lub zastępstwo nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

5. Uczestnik Zajęć nie może odstępować opłaconych zajęć osobom trzecim. 

6. Organizator Zajęć zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć o czym poinformuje telefonicznie 

Uczestników Zajęć. 

Opłaty 

1. Wysokość i terminowość opłat określona jest w umowie. 

2. Opłata jest naliczana bez względu na absencję Uczestnika Zajęć w ciągu miesiąca.  

3. W imieniu uczestników małoletnich sprawy odpłatności za zajęcia, a także inne sprawy organizacyjne 

załatwiają rodzice/opiekunowie prawni, zwani w umowie Zawierającymi Umowę.  

Postanowienia końcowe 

 W przypadku zajęć stacjonarnych: 

1. Od Uczestnika Zajęć wymaga się przestrzegania porządku w salach Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy 

Kaszubskiej, dbania o sprzęt, wyposażenie i pomoce dydaktyczne. 

2. Za bezpieczeństwo niepełnoletnich Uczestników Zajęć poza zajęciami odpowiadają rodzice/opiekunowie. 

3. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia GOK ponosi 

osoba nieprzestrzegająca zasad ich użytkowania. W przypadku osób małoletnich są to prawni opiekunowie 

tej osoby. 

4. Powyższy regulamin dołączony jest do Umowy. Wszelkie zmiany w Regulaminie, podobnie jak w Umowie, 

dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, który jest zatwierdzany przez obie Strony. 

 

 

 


