Regulamin zajęć Gminnego Ośrodka Kultury w Bełżcu
Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady uczestnictwa w zajęciach prowadzonych cyklicznie w
Gminnym Ośrodku Kultury w Bełżcu
I. Uczestnicy
- zajęcia adresowane są do określonych grup wiekowych
- uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne
- nabór prowadzony jest w danym sezonie artystycznym
- maksymalna ilość uczestników określona jest przez dyrektora GOK i instruktora; w przypadku małej
ilości osób zajęcia mogą zostać zawieszone lub odwołane
- zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem lub według ustaleń z instruktorem
- GOK może odwołać lub przełożyć zajęcia informując o tym instruktora i uczestników
- informację o prowadzonych zajęciach można uzyskać w GOK
- uczestnicy zajęć wyrażają zgodę na rejestrację wizerunku podczas zajęć oraz bezpłatne wykorzystanie i
publikacje materiałów na potrzeby GOK
II. Warunki uczestnictwa
- warunkiem uczestnictwa jest akceptacja niniejszego regulaminu
- w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo
w zajęciach
- rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach może odbyć się w dowolnym momencie; wymagane jest jedynie
poinformowanie prowadzącego zajęcia lub dyrektora GOK o rezygnacji przez rodzica/opiekuna prawnego
- w przypadku dużej ilości nieobecności instruktor może skreślić z listy uczestników w porozumieniu z
dyrektorem GOK
III.Zasady bezpieczeństwa
- warunkiem uczestnictwa jest przestrzeganie regulaminu, norm społecznych, przepisów BHP i przepisów
przeciwpożarowych obowiązujących w GOK
- w przypadku nieprzestrzegania zasad i utrudniania innym korzystania z zajęć uczestnik może być
wyproszony z zajęć i skreślony z listy uczestników
- z zasadami dotyczącymi zachowania w salach, korzystania z materiałów i sprzętów określa i zapoznaje
uczestników prowadzący
- zapisując dziecko na zajęcia rodzic/opiekun prawny oświadcza, iż nie ma przeciwwskazań zdrowotnych
do udziału w zajęciach; rodzic lub opiekun prawny jest zobowiązany do poinformowania o jakichkolwiek
przeciwwskazaniach do udziału w zajęciach
IV. Zasady bezpieczeństwa w czasie epidemii
- zapisując się na zajęcia rodzic/opiekun prawny wypełnia oświadczenie zdrowotne
- ilość uczestników w zajęciach musi być dostosowana do wielkości pomieszczenia, w którym odbywają
się zajęcia
- wprowadza się zabezpieczenia sanitarne w budynku GOK: płyn do dezynfekcji rąk przy wejściu/wyjściu,
środki ochrony indywidulanej pracowników tj. rękawice ochronne i maseczki
- osoby znajdujące się w budynku GOK powinny zachować 1,5m odległość między sobą
- pracownicy GOK będą dbać o dezynfekcję klamek, włączników świateł, blatów
- uczestniczący w zajęciach powinni często myć ręce wodą i mydłem
V. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 roku

