REGULAMIN ZAJĘĆ
pozalekcyjnych w SCK w Sabinowie
1. ORGANIZATOR
Podmiotem odpowiedzialnym, za realizację zajęć jest: Samorządowe Centrum Kultury w Sarbinowie, którego
siedziba mieści się w Sarbinowie, przy ul. Leśnej 2, zwanym dalej: SCK w Sarbinowie.

2. CEL ZAJĘĆ
Proponowane zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży z Powiatu Koszalińskiego. Celem zajęć jest
rozwijanie pasji i zgłębianie wiedzy jego Uczestników oraz spędzanie bezpiecznie i aktywnie wolnego czasu.

3. ZGŁOSZENIA


Aby wziąć udział w zajęciach należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który można przesłać pod
adres

mailowy:

edukator@scksarbinowo.pl

lub

dostarczyć

osobiście

do

siedziby

SCK

w Sarbinowie.


W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci, które ukończyły lub rocznikowo mają sześć lat
i więcej.



O

zakwalifikowaniu

do

udziału

w

zajęciach

decyduje

kolejność

wpływu

formularzy

zgłoszeniowych. SCK w Sarbinowie poinformuje każdego z Uczestników telefonicznie lub mailowo
o fakcie zakwalifikowania go do udziału w zajęciach.

4. ZAJĘCIA


Zajęcia odbywają się w roku szkolnym 2017/2018.



Zajęcia realizowane będą na terenie Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie.
W przypadku zajęć organizowanych poza siedzibą SCK w Sarbinowie rodzice lub opiekunowie
zostaną o tym facie poinformowani z uprzedzeniem.



O czasie, miejscu, tematyce i szczegółach zajęć poinformujemy na naszej stronie internetowej:
www.tcee.pl; www.scksarbinowo.pl oraz na naszym profilu na facebooku.



Udział w zajęciach jest bezpłatny.



W przypadku szkód wyrządzonych przez niepełnoletniego Uczestnika odpowiedzialność
materialną i prawną ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.



Uczestnicy zajęć wypełniają polecenia i nie opuszczają zajęć bez wcześniejszego poinformowania
prowadzącego. Ponadto mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie Samorządowego
Centrum Kultury w Sarbinowie oraz szanować prowadzącego i innych uczestników zajęć.



W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, SCK w Sarbinowie
zastrzega sobie prawo do wykluczenia go z udziału w zajęciach. Może to nastąpić w dowolnym
momencie. Decyzja w tej kwestii jest ostateczna.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


SCK w Sarbinowie zastrzega sobie prawo do zmiany: tematu, terminu oraz miejsca zajęć, a także
do ich odwołania w dowolnym momencie. O wszelkich zmianach rodzice/opiekunowie zostaną
poinformowani z wyprzedzeniem e-mailowo, dodatkowo informacja zostanie zamieszczona na
naszym profilu na facebooku.



W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, dotyczących realizacji zajęć oraz postanowień
niniejszego Regulaminy, SCK w Sarbinowie zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji
obowiązujących zasad i warunków.



SCK w Sarbinowie nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, uniemożliwiające przeprowadzenie
zajęć, spowodowane działaniami sił wyższych oraz przyczynami nie leżącymi po jego stronie lub
okolicznościami, których nie można było uniknąć bez poniesienia dodatkowych kosztów.

