Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 18/2021 Dyrektora OPG Jaworze
z dnia 27.07.2021 r.

REGULAMIN ZAJĘĆ STAŁYCH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK PROMOCJI GMINY JAWORZE
Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady uczestnictwa w zajęciach prowadzonych
cyklicznie w sezonie artystycznym 2021/2022.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Zajęcia adresowane są do wybranych grup wiekowych, które są definiowane osobno dla
każdej formy zajęć.
2. Informacja o prowadzonych zajęciach jest dostępna na stronie internetowej www.opgj.pl,
w drukowanych materiałach informacyjnych (ulotki, plakaty, itp.), a także udzielana
telefonicznie przez pracowników OPG Jaworze pod nr tel. 33 488 31 16.
3. Kalendarz zajęć obejmuje miesiące od 01 września 2021 r. do 24 czerwca 2022 r.
4. Zajęcia odbywają się zgodnie z opracowanym harmonogramem, który jest dostępny
w siedzibie OPG Jaworze.
5. O programie zajęć decyduje prowadzący, w porozumieniu z dyrektorem OPG Jaworze.
6. Zajęcia odbywają się w Jaworzu:
a) w sali Szkoły Podstawowej nr 1 (ul. Szkolna 180),
b) w sali Szkoły Podstawowej nr 2 (ul. Wapienicka 10),
c) w sali Ochotniczej Straży Pożarnej (ul. Zdrojowa 186),
d) w pomieszczeniu Ośrodka Promocji Gminy Jaworze (ul. Wapienicka 25),
e) w Galerii „Na Zdrojowej” (ul. Zdrojowa 111).
7. Informacja dotycząca miejsca odbywania zajęć zawarta jest w tygodniowym planie zajęć,
dostępnym w siedzibie OPG Jaworze i na stronie internetowej www.opgj.pl
8. Uczestnicy wyrażają zgodę na realizację fotograficznej i filmowej dokumentacji podczas
zajęć i używania jej do promocji działalności OPG Jaworze.
9. Dokonanie zapisu na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Niezapoznanie
się z regulaminem nie zwalnia uczestnika zajęć od obowiązku stosowania się do jego
postanowień.
10. OPG Jaworze zastrzega sobie prawo do przesyłania informacji dotyczącej zajęć drogą
telefoniczną lub SMS-em.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikami zajęć mogą być osoby wyrażające chęć uczestnictwa w nich i spełniające
kryteria wiekowe określone w ogłoszeniach o zajęciach.
2. Warunkiem udziału w zajęciach jest:
 zapoznanie się z niniejszym regulaminem,
• wypełnienie „Karty zgłoszenia uczestnictwa na zajęcia grupowe” w wersji dla dzieci lub
osoby pełnoletniej i złożenie jej w siedzibie OPG Jaworze,
• uiszczenie opłaty za miesiąc z góry, zgodnie z cennikiem i harmonogramem zajęć.
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3. Dokumenty wypełniają i podpisują osoby pełnoletnie. Za osoby niepełnoletnie wypełniają
rodzice/opiekunowie.
4. Niespełnienie któregokolwiek z zapisów pkt. II.2 skutkuje skreśleniem z listy uczestników
i niemożnością wzięcia udziału w zajęciach.
5. Karty zgłoszenia uczestnictwa w dwóch wersjach są dostępne w siedzibie OPG Jaworze
oraz na stronie www.opgj.pl
6. Minimalną liczbę uczestników zajęć grupowych niezbędną do rozpoczęcia zajęć ustala
Dyrektor OPG Jaworze. Zmniejszenie uczestników o ponad 50% w stosunku do ustalonego
minimum skutkuje likwidacją grupy zajęciowej.
7. Ilość miejsc na zajęciach jest ograniczona, o udziale w zajęciach decyduje kolejność
zgłoszeń.
8. Chętni, dla których zabraknie wolnego miejsca w grupie zostaną wpisani na listę
rezerwową i o możliwości uczestnictwa będą informowani zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
9. Odwołanie, przeniesienie lub odpracowanie zajęć przez OPG Jaworze może nastąpić po
wcześniejszym powiadomieniu rodziców/opiekunów/uczestników zajęć.
10. Rodzice/opiekunowie/uczestnicy powinni dostosować się do sugestii instruktora
dotyczących odpowiedniego ubioru i obuwia. Uczestnicy zajęć ruchowo-tanecznych
zobowiązani są do zmiany obuwia przed zajęciami.
III. PŁATNOŚĆ ZA ZAJĘCIA
1. Zajęcia organizowane przez OPG Jaworze są prowadzone odpłatnie, zgodnie z cennikiem
zajęć, będącym załącznikiem do Zarządzenia Dyrektora OPG Jaworze.
2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest uiszczenie opłaty za dany miesiąc w wysokości
określonej w cenniku zgodnie z harmonogramem zajęć.
3. Informacja dotycząca wymaganej wysokości opłaty miesięcznej za dane zajęcia jest
dostępna w siedzibie OPG Jaworze.
4. Opłaty za zajęcia pobierane są miesięcznie z góry do 10 dnia każdego miesiąca. Uczestnik
zobowiązany jest do terminowego wnoszenia opłat za udział w zajęciach. Opłata musi być
uregulowana w całości.
5. W przypadku zajęć z Aerobiku, Zumby i rehabilitacyjno-rekreacyjnych Zdrowy kręgosłup
opłata za zajęcia obejmuje karnet oraz wejścia jednorazowe.
6. Wpłaty za zajęcia należy dokonać:
 przelewem na konto bankowe Ośrodka Promocji Gminy Jaworze: Bank Spółdzielczy
w Jasienicy nr rachunku: 73 8117 0003 0013 4503 2000 0010 (zachowując terminy
wnoszenia opłat) podając w treści: rodzaj zajęć, imię i nazwisko uczestnika zajęć oraz
okres, którego dotyczy wpłata
 osobiście w kasie OPG Jaworze czynnej w każdy czwartek w godzinach od 10.00 do 18.00
7. Opłata za zajęcia może zostać zwrócona, bądź zaliczona na poczet kolejnego miesiąca
wyłącznie w przypadku odwołania zajęć z winy OPG Jaworze lub instruktora zajęć.
8. Uczestnik, który nie wniósł należnej opłaty nie może brać udziału w zajęciach. Brak wpłaty
za dany miesiąc do 30 dni upoważnia OPG Jaworze do skreślenia danej osoby z listy
uczestników.
9. W przypadku zaległości w uiszczeniu opłat rodzic/opiekun/uczestnik zajęć zostaną
w pierwszej kolejności wezwani telefonicznie do zapłaty przez pracownika OPG Jaworze. Jeśli
to nie przyniesie skutku, Dyrektor OPG Jaworze wysyła pisemne wezwanie do zapłaty.
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10. Uczestnik zajęć może w dowolnym czasie zrezygnować w udziału w zajęciach, informując
OPG Jaworze w formie pisemnej. Rezygnacja skutkuje ustaniem zajęć od następnego
miesiąca kalendarzowego.
11. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od uczestników (ferie zimowe,
przerwy świąteczne, nieobecność instruktora, odwołanie zajęć na skutek ustaleń
wewnętrznych w OPGJ itp.) odpłatność za dany miesiąc podlega decyzji Dyrektora OPG
Jaworze.
12. Obecność uczestników zajęć jest kontrolowana przez instruktorów podczas każdego
spotkania i odnotowywana w dzienniku zajęć.
13. Jednorazowa nieobecność uczestnika na zajęciach nie zobowiązuje OPG Jaworze do
przeprowadzenia zajęć dodatkowych ani do obniżenia płatności za kolejny miesiąc.
14. W przypadku miesięcznej nieobecności na opłaconych wcześniej zajęciach uczestnik ma
prawo zwrotu zapłaconej kwoty na podstawie wydruku dokonanego przelewu bankowego
lub oryginału paragonu fiskalnego.
IV. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest przestrzeganie norm społecznych wobec innych
osób, a także przepisów BHP i przeciwpożarowych, obowiązujących we wszystkich
pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia organizowane przez OPG Jaworze.
Uciążliwi, utrudniający innym korzystanie z zajęć i nieprzestrzegający przepisów
porządkowych uczestnicy mogą zostać skreśleni z listy uczestników.
2. Na terenie pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia obowiązuje całkowity zakaz
palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu, a także zabrania się przebywania osobom
nietrzeźwym lub znajdującym się pod wpływem środków odurzających.
3. W przypadku szkód wyrządzonych przez uczestnika w trakcie trwania zajęć
rodzic/opiekun/uczestnik zobowiązuje się do pokrycia wszystkich strat z tym związanych.
3. Akceptując regulamin uczestnik lub, w przypadku uczestnika małoletniego, jego
rodzic/opiekun oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia
w zajęciach. W sytuacji, kiedy uczestnik ze względów zdrowotnych nie może wykonywać
określonych ćwiczeń lub mieć kontaktu z materiałami stosowanymi podczas zajęć, ale jego
ogólny stan zdrowia nie stanowi przeszkody w uczestniczeniu w zajęciach, uczestnik lub
rodzic/opiekun jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie instruktora.
4. Rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za skierowanie na zajęcia
dziecka, które stanowi zagrożenie dla siebie lub pozostałych uczestników zajęć.
4. OPG Jaworze nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków. Zapisując
się na zajęcia, uczestnik jest świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej
i psychicznej, a w zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność. OPG Jaworze nie
odpowiada za kontuzje ani nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć.
5. Zasady korzystania z materiałów (np. plastycznych) udostępnianych przez OPG Jaworze
określają prowadzący zajęcia instruktorzy.
6. OPG Jaworze nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu,
w którym prowadzone są zajęcia.
7. Uczestnik niepełnoletni bierze udział w zajęciach bez towarzyszenia rodziców/opiekunów.
8. Instruktor jest odpowiedzialny za uczestników tylko podczas trwania zajęć. Uczestnik
będący dzieckiem nie może samowolnie opuszczać zajęć. W drodze na zajęcia i po
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zakończeniu zajęć odpowiedzialność za dziecko ponoszą rodzice/opiekunowie, którzy są
także odpowiedzialni za punktualnie doprowadzenie i odebranie dzieci z zajęć.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmuje Dyrektor OPG Jaworze.
2. Dyrektor OPG Jaworze zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
3. Integralną część regulaminu stanowią:
 Karta zgłoszenia uczestnictwa na zajęcia grupowe – osoby pełnoletnie,
 Karta zgłoszenia uczestnictwa na zajęcia grupowe – dzieci,
 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby zajęć
stałych w sezonie artystycznym 2021/2022.
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