REGULAMIN ZAJEC I WARSZTATOW
organizowanych w Rydułtowskim Centrum Kultury „FENIKS” w sezonie 2018/2019
PODSTAWOWE POJECIA W REGULAMINIE

1.Zajecia – cykliczne spotkania animacyjne, nietworzace zamknietego bloku spotkań́ .
2.Warsztaty – zamkniete cykle spotkań o charakterze animacyjnym, o z gory okreslonej liczbie i
czasie trwania.
3.Uczestnik – osoba zapisana na liste uczestnikow zajec lub warsztatow.
4.Pracownik – o soba bedaca pracownikiem Rydułtowskiego Centrum Kultury „FENIKS”
upowazniona do organizacji i koordynacji zajec lub warsztatow.
5.RCK FENIKS – Rydułtowskie Centrum Kultury FENIKS z siedziba w Rydułtowach
(44 - 280) ul. Strzelcow Bytomskich 9a.
6.Rodzic /opiekun prawny – osoba pełnoletnia posiadajaca zdolnosc podejmowania czynnosci
prawnych w imieniu małoletniego Uczestnika.
7.Instruktor – osoba realizujaca zajecia lub warsztaty.
8.Strefa Zajec – system zapisow „on-line”
9.Opłata - nalezna kwota pieniezna w wysokosci ustalonej z gory – bez rozliczania kosztow
poszczegolnych zajec – kwota ustalona z gory nalezna za korzystanie z zajec/warsztatow,
ZASADY ORGANIZACYJNE ZAJEC I WARSZTATOW
1.Organizatorem zajec i warsztatow jest Rydułtowskie Centrum Kultury „FENIKS” z siedziba
w Rydułtowach (44 - 280) ul. Strzelcow Bytomskich 9a.
2.Osobami wyznaczonymi do koordynowania zajec i warsztatow sa Pracownicy.
3.Zajecia i warsztaty prowadzone sa przez Instruktorow.
4.W zajeciach i warsztatach moga uczestniczyc tylko osoby zapisane jako Uczestnicy. Uczestnik nie
moze odstepowac udziału w opłaconych zajeciach lub warsztatach osobom trzecim.
Rodzice/opiekunowie prawni nie towarzysza uczestnikom w czasie zajec i nie ingeruja w prace
instruktora.
5.Zapisy na zajecia lub warsztaty, ktore stanowia forme zawarcia umowy pomiedzy stronami (miedzy
RCK FENIKS a Uczestnikiem lub reprezentujacym go opiekunem prawnym) moga dokonywac
Uczestnicy ktorzy sa pełnoletni lub opiekunowie prawni Uczestnikow.
6.Warunkiem udziału w zajeciach lub warsztatach jest akceptacja niniejszego regulaminu przez
Uczestnika pełnoletniego lub przez rodzica/prawnego opiekuna Uczestnika oraz regulaminu
szczegołowego przedstawionego przez instruktora.
7.Udział w zajeciach jest mozliwy po uprzednim zapisaniu sie na wybrane zajecia lub warsztaty
poprzez „Strefa Zajec” na ktorej nastapi proces rejestracji.
8.Uczestnicy ktorzy wyraza chec udziału w zajeciach, ale z pominieciem formy elektronicznego
zapisu („Strefy Zajec”) musza wypełnic „Karte Uczestnika” i dostarczyc ja Pracownikowi RCK
FENIKS.
9.Uczestnik zobowiazany jest przestrzegac postanowień niniejszego regulaminu oraz innych
przepisow porzadkowych obowiazujacych w miejscach, w ktorych prowadzone sa zajecia
organizowane przez RCK FENIKS oraz stosowac sie do poleceń wydawanych przez Instruktorow lub
Pracownikow. Nieprzestrzeganie powyzszych przepisow skutkowac bedzie skresleniem z listy
Uczestnikow zajec lub warsztatow.
10.Dokumentem potwierdzajacym obecnosc Uczestnika na zajeciach lub warsztatach jest dziennik
zajec lub warsztatow prowadzony przez Instruktora.
11.Instruktorzy maja prawo do:
a) niewpuszczania na zajecia Uczestnikow pełnoletnich oraz niedopuszczania do aktywnego udziału
Uczestnikow niepełnoletnich, zalegajacych z opłata za dany miesiac,
b) dokonywania skresleń z listy Uczestnikow zajec lub warsztatow, w uzgodnieniu z Pracownikiem.
12.Instruktorzy nie maja prawa pobierania od Uczestnikow opłat za udział w zajeciach lub
warsztatach.

13.Niedokonanie wpłaty za zajecia lub warsztaty skutkuje uruchomieniem procesu windykacji
zaległych zobowiazań i w przypadku dalszej zwłoki w zapłacie za zajecia/warsztaty wykresleniem
z listy Uczestnikow.
14.Minimalna liczbe Uczestnikow zajec grupowych, niezbedna do utworzenia grupy lub warsztatow
ustala RCK FENIKS.
15.Zmniejszenie liczby Uczestnikow zajec ponizej ustalonego minimum moze skutkowac likwidacja
grupy zajeciowej.
16.Powstanie grupy warsztatowej jest mozliwe, tylko po zapisaniu sie okreslonego minimum
Uczestnikow, ktorzy dokonaja wpłaty pełnej kwoty za warsztat w wyznaczonym przez RCK FENIKS
terminie.
17.O ewentualnych uszkodzeniach sprzetu lub elementow wyposazenia pracowni, w ktorej odbywaja
sie zajecia lub warsztaty nalezy niezwłocznie poinformowac Instruktora lub Pracownika.
18.W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajeciach lub warsztatach, Uczestnik lub rodzic/opiekun
prawny Uczestnika, obowiazany jest niezwłocznie poinformowac o tym fakcie Pracownika.
19.Forma powiadomienia o rezygnacji powinna miec postac pisemna (dopuszczalna jest postac emailowa wychodzaca z adresu pocztowego, jaki widnieje w profilu osoby, ktora go załozyła w
„Strefie Zajec” na adres poczty mailowej Pracownika, odpowiedzialnego za koordynacje danych zajec
lub warsztatow).
20.Rezygnacja z zajec lub warsztatow nie zwalnia Uczestnika od obowiazku uregulowania zaległych
opłat.
21.Zabrania sie przebywania na terenie RCK FENIKS osobom znajdujacym sie pod wpływem
alkoholu oraz srodkow odurzajacych.
22.Na terenie RCK FENIKS obowiazuje całkowity zakaz palenia.
MIEJSCE I CZAS ZAJEC LUB WARSZTATOW
1.Zajecia lub warsztaty odbywaja sie w lokalizacjach wyznaczonych przez RCK FENIKS,
w godzinach od 8:00 do 22:00.
2.Czas trwania oraz terminy zajec i warsztatow ustala RCK FENIKS.
3. Zajecia i warsztaty odbywaja sie we wszystkie dni w roku z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od
pracy oraz dni okreslonych przez RCK FENIKS, jako wolne od realizacji zajec
i warsztatow. Informacja o dniach wolnych od realizacji zajec i warsztatow znajduje sie pod hasłem
„Lekcje” w „Strefie Zajec” przy kazdych zajeciach i warsztatach w ktorych bierze udział Uczestnik.
4.Z waznych powodow RCK FENIKS ma prawo wyznaczyc inny czas, termin i miejsce odbywania
sie warsztatow i zajec, o czym poinformuje uczestnikow za pomoca informacji pisemnej na stronie
www.rck.rydultowy.pl, na profilu facebook, w „Strefie zajec” oraz o ile jest to mozliwe indywidualnie
kazdego Uczestnika zajec lub warsztatow.
PŁATNOSCI ZA ZAJECIA I WARSZTATY
1.Wysokosc opłat za zajecia i warsztaty w RCK FENIKS reguluje Oferta Zajec i Warsztatow RCK
FENIKS, ustalana przez Dyrektora RCK FENIKS.
2.Opłaty za zajecia nalezy wnosic do 10 dnia miesiaca, w ktorym odbywaja sie zajecia (np. opłata za
miesiac październik – do 10 października).
3.Opłaty za zajecia i warsztaty przyjmowane sa z gory w formie ryczałtu, w zwiazku z tym wyklucza
sie jakiekolwiek zwroty wniesionych opłat za zajecia i warsztaty z przyczyn rezygnacji lub innych
nieobecnosci Uczestnikow – dotyczy to rowniez nieobecnosci usprawiedliwionych.
4.Niedopuszczalne jest dokonywanie wpłat czastkowych za zajecia i warsztaty dokonywanych według
indywidualnych ocen Uczestnikow.
5.Opłaty za zajecia i warsztaty Uczestnik dokonuje poprzez serwis PayU, lub wykonujac przelew
bankowy „tradycyjny”. Istnieje mozliwosc dokonania opłat gotowka lub karta płatnicza
w kasie lub sekretariacie RCK FENIKS.
6.Opłaty za warsztaty nalezy wnosic z gory w całosci (za warsztat) w terminie wyznaczonym przez
RCK FENIKS.
7.W przypadku, gdy zajecia rozpoczynaja sie w połowie miesiaca lub gdy Uczestnik rozpoczyna swoj

udział w zajeciach w połowie miesiaca, opłata za ten miesiac wynosi 50% stawki miesiecznej. Termin
„połowa miesiaca” oznacza 16 dzień danego miesiaca.
8.Wysokosc opłaty za zajecia i warsztaty podlega rabatowi 50% w stosunku do opłaty wynikajacej z
Oferty Zajec i Warsztatow RCK FENIKS po okazaniu Karty Duzej Rodziny. Rabaty nie łacza sie.
Rabatom podlegaja zajecia: Teatr Tańca JEGER, Teatr SAFO, Formacja Taneczna Eksplozja, Grupy
taneczne Dzepetto Squad.
9.W tytule wpłaty obowiazkowo powinny byc podane nastepujace informacje: imie i nazwisko
Uczestnika, miesiac lub okres, za ktory wnoszona jest wpłata oraz rodzaj zajec lub warsztatow –
zgodny z oficjalna nazwa obowiazujaca w RCK FENIKS.
10.Opłata za zajecia i warsztaty obejmuje miejsce i udział w grupie zajeciowej oraz niezbedne
materiały, narzedzia i wyposazenie pracowni. Warunkiem uczestnictwa w niektorych zajeciach
i warsztatach moze byc zapewnienie przez uczestnika własnych materiałow.
WYPOSAZENIE SAL
1.Korzystanie z wyposazenia pracowni, w ktorej odbywaja sie zajecia i warsztaty moze odbywac sie
wyłacznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
2.Uczestnicy zajec i warsztatow ponosza odpowiedzialnosc za szkody wyrzadzone w mieniu RCK
FENIKS. W przypadku osob nieletnich odpowiedzialnosc ponosza rodzice lub prawni opiekunowie tej
osoby.
3.Uczestnika zajec lub warsztatow obowiazuje dbałosc o porzadek w pracowni, w ktorej odbywaja sie
zajecia lub warsztaty.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.Administratorem DANYCH OSOBOWYCH Uczestnika oraz Rodzica/Opiekuna jest Rydułtowskie
Centrum Kultury FENIKS z siedziba w Rydułtowach (44 - 280), ul Strzelcow Bytomskich 9. Kontakt
do Inspektora Ochrony Danych RCK FENIKS mozliwy za posrednictwem poczty elektornicznej na
adres: ido@rck.rydultowy.pl lub listownie, na adres: Rydułtowskie Centrum Kultury „FENIKS”, ul.
Strzelcow Bytomskich 9 a w Rydułtowach.
2.Dane osobowe beda przetwarzane zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46 (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych – RODO), art. 6 ust 1. Lit b)
w celu udziału w powyzszych zajeciach (w tym rozliczaniu zajec).
Dane osobowe beda przechowywane przez okres ustalony na podstawie przepisow archiwalnych,
a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie – do czasu wycofania Państwa zgody, lecz
nie dłuzej niz przez okres ustalony na podstawie przepisow archiwalnych.
3 . W zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikowi lub Rodzicowi/Opiekunowi
Prawnemu przysługuja nastepujace prawa:
1)prawo dostepu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
2)prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
3)prawo do usuniecia danych osobowych,
4)prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych
4. Dane osobowe nie podlegaja zautomatyzowanym decyzjom ani nie sa profilowa ne .
5. W celu obsługi teleinformatycznej zapisow poprzez strone www.strefazaje.pl oraz zarzadzania
zajeciami i warsztatami dane osobowe beda udostepniane firmie GnP Sp. z o. o. sp. k. z siedziba w
Blizne Jasińskiego (05-082) przy ulicy Kosciuszki 23; NIP:5222868457 , Regon 141172460, KRS
0000437095.
6. Podanie RCK FENIKS danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbedne do realizacji umowy
dotyczacej udziału w zajeciach i warsztatach.

FORMY PŁATNOSCI ZA ZAJECIA I WARSZTATY
Płatnosci za zajecia i warsztaty mozna dokonac:
1.Przelewem przez system PayU udostepniony poprzez Strefe Zajec.
2.Przelewem na rachunek bankowy RCK FENIKS:
ING BANK ŚLĄSKI: 66 1050 1403 1000 0090 6616 6407
3. W kasie lub sekretariacie RCK FENIKS (ul. Strzelcow Bytomskich 9a, 44 – 280 Rydułtowy) w
godzinach jej otwarcia (płatnosc gotowka lub karta płatnicza).

