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Zarządzenie Nr 18/2021 

Dyrektora Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi  

z dnia 27.07.2021r. 

 

 

w sprawie wprowadzenia regulaminu odpłatnych zajęć i warsztatów organizowanych 

przez  Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi 

 

Na podstawie: 

1. art. 17 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. 2020 r. poz. 194 z pożn.zm.) 

2. § 7 Statutu Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi nadanego 

Uchwałą Nr 323/XXXVIII/2014  Rady Gminy Mała Wieś z 10 lipca 2014 z 

późniejszymi zmianami,  

zarządzam, co następuje:  

 

§ 1. 

Wprowadzam Regulamin odpłatnych zajęć i warsztatów organizowanych przez  Gminne 

Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi, który otrzymuje brzmienie określone w 

załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania,  
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2021  

Dyrektora Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi  z dnia 27.07.2021r. 
 

 

 

Regulaminu odpłatnych zajęć i warsztatów organizowanych przez 

Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi 

 

§1 Podstawowe zasady organizacyjne: 

1. Organizatorem zajęć i warsztatów jest Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi. 

2. Zajęcia i warsztaty prowadzone są przez pracowników i  instruktorów posiadających 

odpowiednie kwalifikacje. 

3. Oferta zajęć i warsztatów organizowanych przez Gminne Centrum Kultury MultiOsada w 

Małej Wsi wynika z bieżących potrzeb mieszkańców oraz krótko- i długoterminowych 

celów działalności Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi i obejmować 

może  np.: zajęcia wokalne, zajęcia gry na gitarze, zajęcia gry na perkusji, zajęcia gry na 

instrumentach klawiszowych,  zajęcia gry na instrumentach dętych, warsztaty tematyczne i 

inne.  

4. Zajęcia i warsztaty mogą być prowadzone indywidualnie lub grupowo,  

5. Zakres tematyczny, rozkład godzinowy oraz formę zajęć i warsztatów warunkuje m.in. ilość 

chętnych uczestników, stopień ich zaawansowania oraz potrzeby programowe Gminnego 

Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi.  

6. Wysokość opłaty za zajęcia i termin ich uiszczania określa cennik Gminnego Centrum 

Kultury MultiOsada w Małej Wsi, podawany do publicznej wiadomości. Cennik Ustalany 

jest Zarządzeniem Dyrektora we wrześniu każdego roku z  terminem obowiązywania na 

najbliższy rok ( np.: wrzesień 2021-sierpień 2022).  

7. Opłaty za zajęcia/warsztaty uiszczana jest przelewem na konto Gminnego Centrum Kultury 

MultiOsada w Małej Wsi o numerze 16 9006 0007 0011 8486 2000 0010  z podaniem w 

tytule przelewu: dofinansowanie zajęć……………(rodzaj zajęć) w miesiącu…., z 

podaniem imienia nazwiska uczestnika zajęć.  

8. Ogólny Harmonogram zajęć (godziny indywidualne będą ustalane bezpośrednio z 

uczestnikami zajęć) będzie podawany do publicznej wiadomości poprzez stronę 

internetową www.multiosada.pl. Zmiany będą nanoszone na bieżąco i przekazywane 

uczestnikom bezpośrednio na zajęciach, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. 
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9. W uzasadnionych przypadkach Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi 

zastrzega sobie prawo do całkowitego odwołania zajęć/warsztatów (np. uzasadniona 

nieobecność instruktora).  

10. Każdy uczestnik zajęć i warsztatów ma obowiązek złożyć stosowną „Deklarację 

uczestnictwa w zajęciach i warsztatach”, obowiązującą dla danego rodzaju zajęć.  

Wzór deklaracji stanowi załącznik nr 1 (dla osoby pełnoletniej) i 2 (dla osoby 

niepełnoletniej) do niniejszego regulaminu.  

11. W zajęciach i warsztatach mogą uczestniczyć tylko osoby zapisane, (chyba że charakter 

spotkania tego nie wymaga, o czym poinformowano wcześniej). O ewentualnej obecności 

rodzica lub opiekuna towarzyszącego dziecku podczas zajęć i warsztatów decyduje 

każdorazowo instruktor. 

12. Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi przetwarza dane osobowe zawarte w 

Deklaracji uczestnictwa z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych, a w 

szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (GDPR– 

General Data Protection Regulation) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119) oraz 

Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) 

13. Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi zastrzega sobie prawo do bezpłatnego 

wykorzystywania wizerunku uczestników zajęć i warsztatów w celach związanych z 

realizacją własnych zadań statutowych, w tym: na swoich na stronach internetowych i 

portalach społecznościowych, w prasie i telewizji, podczas wystaw, w publikacjach i 

materiałach Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi i innych jednostek, czy 

mediów współpracujących z Gminnym Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi.  

14. Wobec osób/uczestników zajęć i warsztatów organizowanych przez Gminne Centrum 

Kultury MultiOsada w Małej Wsi spełniono obowiązek informacyjny dot. przetwarzania 

danych osobowych wyłącznie w celach określonych w niniejszym Regulaminie - poprzez 

zapoznanie i przekazanie do akceptacji  klauzuli informacyjnej, stanowiącej załącznik nr 3 

do niniejszego Regulaminu.  

15. Warunkiem udziału w zajęciach i warsztatach jest akceptacja niniejszego regulaminu przez 

pełnoletniego uczestnika lub rodzica/prawnego opiekuna uczestnika do 18 roku życia.  

 

 

 

 

 



3 
 

Regulamin odpłatnych zajęć i warsztatów organizowanych przez  Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi   

§ 2 Prawa i obowiązki instruktorów : 

Instruktor prowadzący zajęcia i warsztaty w Gminnym Centrum Kultury MultiOsada w Małej 

Wsi:  

a) ustala plan nauki dla każdego uczestnika zajęć indywidualnych, uwzględniając posiadaną 

już wiedzę oraz stopień zaawansowania; 

b) ma prawo do skreślenia z listy uczestnika w przypadku trzech kolejno niezgłoszonych 

instruktorowi nieobecności; 

c) ma prawo odmówić uczestnikowi dalszego udziału w zajęciach/warsztatach, jeśli nie uiścił 

on opłaty; 

d) nie ma prawa do pobierania od uczestników opłat za zajęcia/warsztaty; 

e) ma obowiązek na etapie rekrutacji ustalić, czy Gminne Centrum Kultury MultiOsada w 

Małej Wsi jest w stanie zapewnić uczestnikowi instrument muzyczny na zajęcia/warsztaty 

muzyczne; przy braku takiej możliwości informuje uczestnika o konieczności korzystania 

z własnego instrumentu muzycznego podczas zajęć;  

f) ma obowiązek prowadzenia ewidencji obecności uczestników na zajęciach/warsztatach; 

g) sprawuje opiekę nad nieletnimi uczestnikami wyłącznie podczas trwania zajęć/warsztatów.  

 

§ 3 Prawa i obowiązki uczestnika: 

Uczestnik zajęć/warsztatów organizowanych w Gminnym Centrum Kultury MultiOsada w Małej 

Wsi: 

a) ma obowiązek złożyć stosowną „Deklarację uczestnictwa w zajęciach/warsztatach”; 

b) nie może odstępować udziału w zajęciach i warsztatach osobom trzecim; 

c) ma prawo do rezygnacji z zajęć/warsztatów, pod warunkiem złożenia pisemnego 

oświadczenia ; 

d) ma obowiązek zapewnić sobie samodzielnie instrument muzyczny na zajęcia/warsztaty, 

jeśli taka zasada została ustalona z instruktorem na etapie rekrutacji; 

e) ma obowiązek dbać o porządek w salach i pomieszczeniach użytkowanych podczas zajęć i 

warsztatów; 

f) niezwłocznego poinformowania Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi,  

o niemożliwości uczestnictwa dziecka w zajęciach, spowodowanego np. chorobą lub 

innymi pilnymi sprawami osobistymi; 

g) ma obowiązek przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz innych przepisów 

porządkowych obowiązujących na terenie Gminnego Centrum Kultury MultiOsada  

w Małej Wsi. 
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§ 4 Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów nieletnich uczestników zajęć/warsztatów: 

Rodzice lub prawni opiekunowie dzieci i młodzieży do lat 18, będącej uczestnikami zajęć i 

warsztatów organizowanych przez Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi: 

a) mają obowiązek dopilnowania systematycznego uczestnictwa dziecka w zajęciach; 

b) zapewniają dziecku bezpieczeństwo w drodze na zajęcia i po zajęciach; 

c) mają obowiązek stałego kontaktu z instruktorem w sprawach wychowawczych; 

d) deklarują, że dzieci są zdrowe i nie posiadają żadnych przeciwwskazań do brania udziału 

w zajęciach/warsztatach oraz zobowiązują się informować Gminne Centrum Kultury 

MultiOsada w Małej Wsi na bieżąco o ewentualnym wystąpieniu takich przeciwwskazań; 

 

§ 5Sprawy porządkowe: 

1. W przypadku zajęć muzycznych: 

a) Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi zapewnia następujące 

instrumenty muzyczne na zajęcia: klawisze, perkusję, gitarę.  

b) w przypadku organizacji zajęć z nauki gry na instrumentach, których Gminne 

Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi nie posiada w swoich zasobach, zostanie 

to ustalone na etapie rekrutacji z uczestnikiem/rodzicem/prawnym opiekunem, że 

obowiązek zapewnienia odpowiedniego instrumentu muzycznego spoczywa na 

uczestniku zajęć; 

c) o ewentualnych uszkodzeniach instrumentów, sprzętu i elementów wyposażenia 

pomieszczeń udostępnionych na zajęcia/warsztaty należy niezwłocznie 

poinformować instruktora lub pracownika Gminnego Centrum Kultury MultiOsada 

w Małej Wsi; 

2. Zabrania się przebywania na terenie Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi 

osobom nietrzeźwym oraz znajdującym się pod wpływem innych środków odurzających; 

3. Na terenie Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi obowiązuje całkowity 

zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, posiadania i zażywania substancji 

niedozwolonych (narkotyki, dopalacze, inne); 

4. Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi nie zapewnia uczestnikom 

zajęć/warsztatów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW);  

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzję podejmuje Dyrektor 

Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi lub osoba przez niego upoważniona. 
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Zał. Nr 1 do Regulaminu odpłatnych zajęć i warsztatów organizowanych  

przez Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi  

 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH 

Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi  

(dla osoby niepełnoletniej) 

 

w roku szkolnym …................................... 

 

Mała Wieś,  dnia .............................. 

 

................................................................................................................. 

(imię i nazwisko rodzica, opiekuna) 

 

................................................................................................................. 

(adres) (telefon) 

 

deklaruję uczestnictwo swojego dziecka 

................................................................................................................. 

w odpłatnych zajęciach  

.............................................................................................................. 

(nazwa zajęć) 

 

prowadzonych w Gminnym Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi,  

Zobowiązuję się jednocześnie do: 

➢ wnoszenia za powyższe zajęcia regularnych opłat określonych Regulaminem i Tabelą 

Opłat, ustalanych każdego roku we wrześniu przez Dyrektora  Gminnego Centrum 

Kultury MultiOsada w Małej Wsi w formie zarządzenia, 

➢ dopilnowania systematycznego uczestnictwa dziecka w zajęciach, 

➢ zapewnienie dziecku bezpieczeństwa w drodze na zajęcia i po zajęciach do domu, 

➢ stałego kontaktu z instruktorem w sprawach wychowawczych, 

➢ niezwłocznego poinformowania Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi, 

o niemożliwości uczestnictwa dziecka w zajęciach, spowodowanego np. chorobą lub 

innymi pilnymi sprawami osobistymi. . 

 

 

….................................................................................. 

 (podpis opiekuna prawnego) 
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Zał. Nr 3 do Regulaminu odpłatnych zajęć i warsztatów organizowanych przez  

Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi. 

 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH 

Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi   

(dla osoby pełnoletniej) 

 

w roku szkolnym …................................... 

 

Mała Wieś,  dnia .............................. 

 

................................................................................................................. 

(imię i nazwisko) 

 

................................................................................................................. 

(adres) (telefon) 

 

Deklaruję swoje uczestnictwo w odpłatnych zajęciach  

.............................................................................................................. 

(nazwa zajęć) 

 

prowadzonych w Gminnym Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi,  

 

Zobowiązuję się jednocześnie do: 

➢ wnoszenia za powyższe zajęcia regularnych opłat określonych Regulaminem i Tabelą 

Opłat, ustalanych każdego roku we wrześniu przez Dyrektora  Gminnego Centrum 

Kultury MultiOsada w Małej Wsi w formie zarządzenia, 

➢ systematycznego uczestnictwa w zajęciach, 

➢ stałego kontaktu z instruktorem , 

➢ niezwłocznego poinformowania Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi, 

o niemożliwości uczestnictwa w zajęciach, spowodowanego np. chorobą lub innymi 

pilnymi sprawami osobistymi. . 

 

 

 

….................................................................................. 

 (podpis) 
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Załącznik  Nr 3 do Regulaminu odpłatnych zajęć i warsztatów organizowanych przez  

Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi. 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA  

 

TOŻSAMOŚĆ 
ADMINISTRATORA 

Administratorem danych jest Dyrektor Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w 
Małej Wsi, mający siedzibę w Małej Wsi, ul. Warszawska 31 

DANE KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA 

Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email 
multiosada@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

DANE KONTAKTOWE 
INSPEKTORA OCHRONY 

DANYCH 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan 
skontaktować poprzez email iodo@malawies.pl lub pisemnie na adres siedziby 
administratora. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych praz 
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

CELE PRZETWARZANIA  
I PODSTAWA PRAWNA 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez Gminne 
Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi zadań statutowych a w szczególności: art. 
6.ust. 1 lit. a rozporządzenia 2016/679 Ustawy z dnia 25 października 1991 roku  
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194)  
w zakresie inicjowania i organizowania działalności kulturalnej, sportowej  
i rekreacyjnej oraz w celach promocyjnych, na podstawie wyrażonej przez 
Panią/Pana zgody lub zawartej z Gminnym Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi 
umowy. 

ODBIORCY DANYCH 
Podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 
prawa. 

OKRES PRZECHOWYWANIA 
DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 
wskazanego celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego 
wynikającego z przepisów prawa. 

PRAWA PODMIOTÓW 
DANYCH 

Przysługuje Pni/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich 
sprostowania, sprzeciwu lub ograniczenia ich przetwarzania. 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI 
DO ORGANU NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
zajmującego się ochrona danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Panu 
zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. 
Biuro Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych (PUODO) Adres: Stawki 2, 00-193 
Warszawa  Telefon: 22 860 70 86 

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI 
LUB OBOWIĄZKU PODANIA 

DANYCH 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu  uczestnictwa  
w wydarzeniach i zajęciach organizowanych przez Gminne Centrum Kultury 
MultiOsada w Małej Wsi.  
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