ZARZĄDZENIE NR 2/2012
DYREKTORA GMINNO PARKOWEGO CENTRUM KULTURY I EKOLOGII
W PLICHTOWIE
z dnia 19 marca 2012 r.
w sprawie przyjęcia wewnętrznego regulaminu korzystania z obiektu Gminno
Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie

Na podstawie § 3 ust. 7 Statutu Gminnej Instytucji Kultury w Plichtowie,
stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVI/255/10 Rady Gminy Nowosolna z dnia 6 lipca
2010 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wewnętrzny regulamin korzystania z obiektu Gminno Parkowego
Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego
Zarządzenia.
§ 2. Ustala się wzór karty uczestnictwa w zajęciach w Gminno Parkowym Centrum
Kultury i Ekologii w Plichtowie, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dyrektor
Gminno Parkowego Centrum
Kultury i Ekologii w Plichtowie
Renata Niedzielska

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 2/2012
Dyrektora Gminno Parkowego Centrum
Kultury i Ekologii w Plichtowie
z dnia 19 marca 2012 r.

REGULAMIN WEWNĘTRZNY
GMINNO PARKOWEGO CENTRUM KULTURY I EKOLOGII W PLICHTOWIE

Niniejszy dokument określa zasady korzystania z obiektu oraz prawa i obowiązki
uczestników zajęć organizowanych przez Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii
w Plichtowie zwanego dalej GPCKiE.
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I.
PRZEPISY OGÓLNE
Wszystkich uczestników obowiązują przepisy wewnętrzne ustanowione przez
Dyrektora GPCKiE.
Zajęcia w GPCKiE odbywają się według ustalonego aktualnie obowiązującego grafiku
zajęć. Odwołanie lub przeniesienie zajęć może nastąpić po wcześniejszym
powiadomieniu uczestników (z wyjątkiem wypadków losowych) poprzez podanie
informacji na stronie internetowej GPCKiE oraz udostępnione przez uczestników
zajęć adresy e-mail.
Przed przystąpieniem do zajęć należy wypełnić kartę uczestnika zajęć i dostarczyć
ją prowadzącemu. W przypadku dzieci i niepełnoletniej młodzieży kartę uczestnika
wypełnia rodzic/opiekun prawny.
Dokumentem stwierdzającym obecność uczestnika na zajęciach jest dziennik zajęć
prowadzony przez instruktora i lista obecności sporządzana w celu dokumentowania
realizacji projektu budowy GPCKiE w Plichtowie, współfinansowanego przez UE
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Woj. Łódzkiego
na lata 2007-2013.
Uczestnicy zajęć zobowiązują się do przestrzegania przepisów bhp i p.poż.
obowiązujących w budynkach użyteczności publicznej.
GPCKiE nie zobowiązuje się do pilnowania i przechowywania rzeczy pozostawionych
na korytarzach i salach, w których odbywają się zajęcia i nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w tych pomieszczeniach.
Za zniszczenie, uszkodzenie mienia GPCKiE odpowiada materialnie sprawca.
W przypadku osób niepełnoletnich odpowiada rodzic lub opiekun prawny.
GPCKiE nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe
wypadki uczestników, powstałe na skutek nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa
oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zgubione, skradzione, zniszczone,
a nie zostały zdeponowane.
GPCKiE zastrzega sobie prawo do nagrywania i fotografowania uczestników zajęć
oraz wykorzystania ich wizerunków w celach promocyjnych i dokumentowania
realizacji projektu budowy GPCKiE w Plichtowie, współfinansowanego przez UE
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Woj. Łódzkiego
na lata 2007-2013.

10. W trakcie zajęć na terenie GPCKiE obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu
i środków odurzających. Palenie tytoniu jest dozwolone na zewnątrz budynku
w miejscach do tego wyznaczonych.
11. W okresie jesienno-zimowym obowiązuje zmienne obuwie.
II.

ZASADY KORZYSTANIA Z PRACOWNI

1. Wszystkie pracownie wyposażone są w odpowiedni sprzęt/materiały/instrumenty,
niezbędny do prowadzenia zajęć artystycznych.
2. Korzystanie z wyposażenia pracowni może odbywać się wyłącznie zgodnie z jego
pierwotnym przeznaczeniem pod nadzorem instruktora.
3. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia wyposażenia pracowni poza
budynek GPCKiE.
4. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania
wyposażenia pracowni ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania.
W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź prawni
opiekunowie. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada
prowadzący zajęcia.
5. Uczestnika zajęć obowiązuje dbałość o porządek w pracowni.
6. Uczestnicy podczas zajęć wykonują wyłącznie prace według programu
przygotowanego przez prowadzącego.
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III.
PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE Z GPCKIE
Podmioty współpracujące z GPCKiE t.j. organizacje społeczne, stowarzyszenia, koła
i inne formy zorganizowanej działalności (np. zespoły śpiewacze, Gminna Rada
Kobiet itp.), działające na terenie gminy Nowosolna korzystają z obiektu GPCKiE
po uzyskaniu zgody Dyrektora GPCKiE i ustaleniu warunków korzystania.
Podmioty współpracujące mogą podpisać z GPCKiE umowy o współpracy.
W przypadku prowadzenia przez podmiot zajęć z uczestnikami małoletnimi osoby
odpowiedzialne za kierowanie podmiotami, zobowiązane są do posiadania oświadczeń
od rodziców lub opiekunów prawnych wyrażających zgodę na udział dziecka
w zajęciach i samodzielny powrót dziecka do domu.
Pozostałe sprawy nie objęte niniejszym Regulaminem regulują indywidualne umowy
z podmiotami oraz ogólnie obowiązujące przepisy prawa.
IV. UCZESTNICY MAŁOLETNI
Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora. Rodzic/opiekun prawny
jest zobowiązany do odebrania dziecka bezpośrednio po zajęciach, lub złożenia
pisemnego oświadczenia o samodzielnym powrocie dziecka do domu, a także
wyrażenia zgody na uczestnictwo dziecka w zajęciach i podaniu niezbędnych danych
osobowych dziecka oraz telefonów kontaktowych.
Uczestnik zobowiązuje się dostosować do wytycznych instruktora.
Zabronione jest samowolne opuszczanie zajęć przed ich zakończeniem.
Uciążliwi (utrudniający innym korzystanie z zajęć, nieprzestrzegający niniejszego
regulaminu) uczestnicy zostaną skreśleni z listy uczestników danych zajęć, jeśli nie

odniosą skutku wcześniejsze słowne upomnienia. O zachowaniu uczestników zostaną
powiadomieni rodzice i szkoła.
5. W imieniu małoletnich uczestników, sprawy organizacyjne, związane
z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie załatwiają rodzice lub
opiekunowie prawni. Oni także ponoszą odpowiedzialność za zachowanie dzieci.
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU
WYSTĄPIENIA PRZEMOCY
Uczestnicy małoletni przebywają w czasie zajęć na terenie GPCKiE
w przeznaczonych do tego pomieszczeniach pod opieką instruktorów.
W czasie oczekiwania na zajęcia na korytarzu obowiązuje całkowity zakaz biegania.
W ubikacji uczestnicy małoletni przebywają tylko w celu załatwienia potrzeb
fizjologicznych i higienicznych.
Po skończonych zajęciach uczestnicy małoletni udają się prosto do domu.
Każdy przypadek stosowania przemocy zgłaszany jest Dyrektorowi GPCKiE
i rejestrowany.
O wystąpieniu takich zdarzeń informowani są rodzice/opiekunowie prawni
a w szczególnych przypadkach dokonane zostanie zgłoszenie na Policję.
Uczestnicy małoletni, którzy notorycznie naruszają zasady współżycia społecznego
oraz nie przestrzegają dyscypliny zostają skreśleni z zajęć. O konsekwencjach ich
zachowania Dyrektor GPCKiE informuje szkołę.

V.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

VI. POSTANOWIENIA INNE
1. Udział w zajęciach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
uczestnika, wykorzystanie wizerunku uczestnika oraz wykonanych przez niego prac,
utrwalonych na nośnikach foto, audio, video w celach promocyjnych i reklamowych,
zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.
z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.).
2. PRZEPISY KOŃCOWE
1. Dyrektor GPCKiE zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach GPCKiE jest akceptacja niniejszego
Regulaminu, przestrzeganie norm społecznych wobec innych osób, a także przepisów
bhp i p.poż obowiązujących we wszystkich pomieszczeniach GPCKiE.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 2/2012
Dyrektora Gminno Parkowego Centrum
Kultury i Ekologii w Plichtowie
z dnia 19 marca 2012 r.

1.

Karta uczestnictwa
w zajęciach w Gminno Parkowym Centrum Kultury i Ekologii
w Plichtowie
Nazwa zajęć

2.

Imię i nazwisko uczestnika

3.

Data urodzenia

3.

Miejsce zamieszkania

4.

Telefon kontaktowy, e-mail
/w przypadku nieletnich tel. do rodziców
lub opiekunów prawnych/

6.

Inne informacje:
(W przypadku nieletnich określić sposób
powrotu dziecka po zajęciach),
(informacje o stanie zdrowia niezbędne
do podjęcia działań w przypadku
konieczności udzielenia pomocy
np. przewlekłe choroby, uczulenia)

Oświadczam, że zapoznałam/em się z prawami i obowiązkami uczestników zajęć organizowanych
przez GPCKiE, określonymi w Regulaminie i wyrażam zgodę na udział w zajęciach na warunkach
określonych w Regulaminie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez GPCKiE w Plichtowie (zgodnie z Ustawą
z dn.29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926).

………………………...…………………………………..
data, podpis uczestnika/opiekuna

