Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 09/18 Dyrektora CKiS
z dnia 10.08.2018 r.

REGULAMIN DZIAŁANIA
WARSZTATÓW EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
CENTRUM KULTURY I SZTUKI W TCZEWIE
§1
Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie (zwane dalej CKiS) zobowiązuje się
zorganizować i prowadzić warsztaty edukacji artystycznej (zwane dalej warsztatami)
w następujących grupach:
1. zespoły stałe działające nieodpłatnie:
a) Chór Męski „Echo”
b) Harcerska Orkiestra Dęta
2. warsztaty działające nieodpłatnie:
a)
b)

astronomiczne
filatelistyczne

3. warsztaty działające na zasadzie odpłatności:
3.1.

Tczewska Akademia Kreacji Tańca (TAKT):

a) taniec towarzyski w grupach:
- dla dzieci
- dla młodzieży
- kurs tańca dla dorosłych,
- kurs tańca latynoamerykańskiego dla pań
b) Hip – Hop w grupach:
- dla dzieci
- dla młodzieży
- dla dorosłych
c) balet w grupach:
- początkująca
- zaawansowana
c) rytmika dla dzieci w grupach:
- 3 latki
- 4-latki
d) inne formy tańca w zależności od zainteresowania
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3.2.

Warsztaty muzyczne:

a) Gitara – w grupach:
- dla początkujących
- dla osób kontynuujących naukę
- Orkiestra gitarowa
b) instrumenty klawiszowe – zajęcia indywidualne:
- dla dzieci
- dla młodzieży
- dla dorosłych
c) warsztaty perkusyjne – zajęcia indywidualne:
- dla dzieci
- dla młodzieży
- dla dorosłych

3.3.

Warsztaty sceniczne:

a) wokalne- indywidualne i w grupach:
- dla dzieci
- dla młodzieży
- dla dorosłych
b) teatralne – w grupach:
- dla dzieci
- dla młodzieży
- dla dorosłych
3.4.

Warsztaty plastyczne w grupach:
- dla dzieci
- dla młodzieży młodszej
- dla młodzieży powyżej 14 roku życia,
- dla dorosłych

4. Warsztaty sezonowe:
- filmowe (animacja, fabuła, dokument)
5. Chór mieszany „Passionata”
6. Warsztaty animacji
7. Warsztaty filmowe
8. Warsztaty gimnastyki artystycznej
9. Warsztaty minecraft
10. Warsztaty dziennikarsko reportażowe
2

§2
Wysokość opłat ustala Dyrektor CKiS. Wysokość opłat stanowi załącznik Nr 2 do
niniejszego zarządzenia.
§3
1. Każdy uczestnik warsztatów, o których mowa w § 1 nin. Regulaminu,
zobowiązany jest do czytelnego wypełnienia umowy zajęć warsztatowych,
stanowiących załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia, który własnoręcznie
podpisuje (osoba pełnoletnia).
2. Umowę zajęć warsztatowych osób niepełnoletnich podpisują rodzice lub
opiekunowie prawni.
§4
1. Każdy uczestnik warsztatów grupowych, o których mowa w § 1 nin. Regulaminu
jest zobowiązany do uiszczania należnych opłat w systemie miesięcznym – z
góry, do dnia 15-go każdego miesiąca.
2. Każdy uczestnik warsztatów indywidualnych, o których mowa w § 1 pkt. 3 ppkt.
3.2.b i 3.2.c niniejszego Regulaminu jest zobowiązany do uiszczania należnych
opłat w systemie miesięcznym – z dołu, do dnia 10-go każdego miesiąca.
Uczestnik/opiekun uczestnika zobowiązany jest do pokrycia kosztów lekcji, na
którą nie przyszedł lecz o fakcie nieobecności nie poinformował instruktora (nie
później niż 2 dni przed planowaną lekcją)
3. Opłaty za warsztaty można dokonać w formie gotówkowej w kasie CKiS lub
przelewem na konto Banku PEKAO S.A. 63 1240 1242 1111 0010 0222 8281
4. Opłata nie jest zwracana w przypadku:
 absencji
na warsztatach grupowych przez uczestnika (nie dotyczy
przypadków losowych – po zgłoszeniu w CKiS)
 rezygnacji z dalszego uczestnictwa bez pisemnego wypowiedzenia umowy
5. Nie dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie spowoduje automatyczne
wykluczenie uczestnika warsztatów z zajęć. Instruktor danych warsztatów
zobowiązany jest do dopilnowania, aby osoba zalegająca z uiszczaniem opłat nie
brała udziału w zajęciach.
6. W roku szkolnym 2018/2019 wprowadza się ulgi dla uczestników warsztatów
pochodzących z rodzin wielodzietnych. Posiadacze Tczewskiej Karty Dużej
Rodziny opłacają koszt uczestnictwa w warsztatach w wysokości 50 % ich ceny.
Zniżki nie dotyczą warsztatów indywidualnych. Fakt posiadania Tczewskiej Kartu
Dużej Rodziny należy zgłosić w kasie CKiS w godzinach jej pracy.
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§5
Wykreślenie z listy uczestników warsztatów następuje:
1. po czterech nieusprawiedliwionych nieobecnościach (nieobecność miesięczna)
uczestnika w warsztatach i jednocześnie nie dokonaniu za ten okres płatności
2. w przypadku braku uiszczenia opłaty za dane warsztaty, bez wcześniejszego
poinformowania koordynatora warsztatów artystycznych
o zaistniałych
trudnościach
§6
1. Organizator tworzy harmonogram zajęć, w którym wyznacza godziny i daty
odbywania warsztatów. CKiS zastrzega sobie prawo do zmiany terminu grafiku
zajęć.
§7
1. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora CKiS zastrzega sobie prawo
do wyznaczenia innego prowadzącego warsztaty, bez konieczności
wcześniejszego poinformowania uczestników zajęć o tym fakcie.
2. W sytuacjach losowych CKiS zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów.
Zostaną one zrealizowanie w innym terminie ustalonym z uczestnikami
§8
Rodzice/opiekunowie
są
zobowiązani
do
punktualnego
i
osobistego
przyprowadzania dzieci na warsztaty oraz osobistego odbierania ich po
skończonych zajęciach. CKiS nie bierze odpowiedzialności za uczestników zajęć
przez ich rozpoczęciem oraz po ich zakończeniu.
§9
1. Działalność wszystkich warsztatów zawiesza się na czas:
a) przerw świątecznych w szkołach
b) ferii zimowych
c) wakacji letnich
2. Działalność warsztatów filatelistycznych zawiesza się na czas:
a) przerw świątecznych w szkołach
b) wakacji letnich
§ 10
1. Osoby przebywające na terenie CKiS zobowiązane są do przestrzegania
przepisów BHP i PPOŻ oraz zachowania czystości, poszanowania mienia CKiS
i innych uczestników warsztatów.
2. Osoby oczekujące na warsztaty przebywają w miejscach do tego
przeznaczonych- nie zakłócając porządku w CKiS.
3. Finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez
uczestników warsztatów ponosi sam uczestnik lub jego prawny opiekun.
4. Na terenie Centrum Kultury i Sztuki obowiązuje zakaz spożywania napojów
alkoholowych oraz palenia wyrobów tytoniowych w tym palenia nowatorskich
wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych. Zabrania się
wprowadzania zwierząt na teren CKiS.
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§ 11
Podpisanie umowy przez uczestnika warsztatów organizowanych przez CKiS jest
równoznaczne z przyjęciem do wiadomości, akceptacją i zobowiązaniem do
przestrzegania niniejszego Regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich za
przestrzeganie Regulaminu odpowiadają ich prawni opiekunowie.
§ 12
1. Rekrutacja na warsztaty artystyczne odbywa się telefonicznie lub osobiście u
koordynatora warsztatów artystycznych.
Informacja o naborze na warsztaty artystyczne umieszczana jest na stronie
www.ckis.tczew.pl
2. Pierwszeństwo uczestnictwa mają dzieci kontynuujące naukę, których rodzice lub
opiekunowie prawni zgłoszą akces przed zakończeniem warsztatów artystycznych
w danym roku szkolnym.
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Załącznik nr 2 do zarządzenia
Nr 09/18 Dyrektora CKiS
z dnia 10.08.2018 r.

TABELA OPŁAT ZA UDZIAŁ W WARSZTATACH
w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie
Rok szkolny 2018/2019
§1
Zryczałtowane opłaty miesięczne ( za dany miesiąc kalendarzowy):
1. Taniec towarzyski:
 grupa początkująca
 grupa zaawansowana

- 40,- zł
- 60,- zł (zajęcia 2 razy w tygodniu)

2. Taniec Hip Hop:

 grupa dla początkujących
 grupy dla zaawansowanych
 grupy dla dorosłych

- 40,- zł (zajęcia 1 raz w tygodniu)
- 60,- zł (zajęcia 2 razy w tygodniu)
- 50,- zł (zajęcia 1 raz w tygodniu)

3. Taniec-pozostałe style
 dancehall
 flamenco
 tango

- 50,- zł
- 50,- zł
- 50,- zł

4. Balet:

 grupa dla początkujących
 grupa zaawansowana

- 40,- zł (zajęcia 1 raz w tygodniu)
- 60,- zł (zajęcia 2 razy w tygodniu)

5. Rytmika

 w formie zabawy
 z elementami baletu

- 40,- zł
- 40,- zł

6. Warsztaty plastyczne:
 1 godzinne
 1,5 godzinne
 dla dorosłych

- 30,- zł
- 40,- zł
- 50,- zł

7. Warsztaty muzyczne:

 gitara (wszystkie grupy)
 gitara elektryczna

- 50,- zł
- 50,- zł

8. Warsztaty wokalne - grupowe
9. Warsztaty wokalne - indywidualne

- 40,- zł
- 20,- zł

10. Warsztaty teatralne

- 40,- zł

11. Chór mieszany „Passionata”

- 5,- zł

12. Warsztaty animacji

- 40,- zł

13. Warsztaty filmowe

- 40,- zł

14. Warsztaty gimnastyki artystycznej:

- 50,- zł

15. Warsztaty minecraft

– 50,- zł
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16. Warsztaty reportażu

- 40,- zł

§2
1. 35 zł - opłata za udział w warsztatach muzycznych – instrumentów klawiszowych wynosi
za 1 lekcję (45 minut)

2. 35 zł - opłata za udział w warsztatach muzycznych – perkusja wynosi za 1 lekcję
(45 minut)

§3
Opłata za udział:
1. w kursie tańca dla dorosłych
- 150 zł (12 spotkań)
2. w kursie tańca latynoamerykańskiego dla pań - 150 zł (12 spotkań)

§4
Należności, o których mowa w § 1, 2 i 3 dotyczą jednej osoby.
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Załącznik nr 3 do zarządzenia
Nr 09/18 Dyrektora CKiS
z dnia 10.08.2018 r.
.

UMOWA WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH
………………………………………………
(nazwa warsztatów)

zawarta w dniu ……………………. w Tczewie, pomiędzy
Centrum Kultury i Sztuki, reprezentowanym przez Dyrektora Joannę Grabowską, zwanym dalej CKiS,
a
Imię i nazwisko Uczestnika – osoba pełnoletnia/Rodzica uczestnika/Prawnego Opiekuna uczestnika*
…………………………………………………..........................................................................................................
Adres zamieszkania ………………………………………………………………..........................................................
Legitymującym/ą się dowodem osobistym seria ……..… nr…………………………...…..............................

Telefon kontaktowy ………………....................…......... adres e – mail ………………………………...................
Zwanym w dalszej części umowy Uczestnikiem - osoba pełnoletnia/Rodzicem uczestnika/Prawnym Opiekunem
uczestnika*.

Imię i nazwisko uczestnika warsztatów ……………………………………………
Data urodzenia ………………………………………………………………………..……..
zwanym/ną w dalszej części umowy Uczestnikiem
§1
1. CKiS zobowiązuje się przeprowadzić w roku szkolnym 2018/2019 warsztaty …………………………………..….... w
siedzibie Instytucji – ul. Wyszyńskiego 10, 83-110 Tczew.
2. CKiS zapewnia Uczestnikom warsztatów warunki do udziału przez odpowiednio przygotowaną i wykształconą
kadrę instruktorów.
3. CKiS zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Uczestnik osoba pełnoletnia/Rodzic uczestnika/Prawny Opiekun uczestnika* opóźnia się z należnościami wobec CKiS
przez okres dłuższy niż 30 dni, a także w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu Warsztatów.
4. Umowa zostaje zawarta na czas określony – rok szkolny 2018/2019,
od dnia ……….…., do dnia ……………… .

§2
1. Uczestnik zobowiązany jest do systematycznego udziału w warsztatach.
2. Uczestnik warsztatów grupowych, jest zobowiązany do uiszczania należnych opłat w systemie miesięcznym –
z góry, do dnia 15-go każdego miesiąca.
3. Uczestnik warsztatów indywidualnych jest zobowiązany do uiszczania należnych opłat w systemie
miesięcznym – z dołu, do dnia 10-go każdego miesiąca. Uczestnik/opiekun uczestnika zobowiązany jest do
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4.
5.
6.

7.

8.

pokrycia kosztów lekcji, na którą nie przyszedł lecz o fakcie nieobecności nie poinformował instruktora (nie
później niż 2 dni przed planowaną lekcją)
Opłaty za warsztaty można dokonać w formie gotówkowej w kasie CKiS lub przelewem na konto Banku
PEKAO S.A. 63 1240 1242 1111 0010 0222 8281
Opłata nie jest zwracana w przypadku: absencji na warsztatach grupowych przez uczestnika (nie dotyczy
przypadków losowych – po zgłoszeniu w CKiS), rezygnacji z dalszego uczestnictwa bez wypowiedzenia.
W roku szkolnym 2017/2018 wprowadza się ulgi dla uczestników warsztatów artystycznych pochodzących z
rodzin wielodzietnych. Posiadacze Tczewskiej Karty Dużej Rodziny zobowiązani są do opłacania warsztatów w
wysokości 50 % ich ceny. Zniżki nie dotyczą warsztatów indywidualnych. Fakt posiadania Tczewskiej Kartu
Dużej Rodziny należy zgłosić w kasie CKiS w godzinach jej pracy.
Uczestnik - osoba pełnoletnia/Rodzic uczestnika/Prawny Opiekun uczestnika* po podpisaniu umowy
warsztatów, oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Warsztatów Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie,
stanowiącym załącznik do Zarządzenia Dyrektora nr 09/18 z dnia 10.08.2018 r. i zobowiązuje się do jego
stosowania i przestrzegania.
Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 została określona w regulaminie, o którym mowa w ust. 7.
§3

Uczestnik - osoba pełnoletnia/Rodzic uczestnika/Prawny Opiekun uczestnika* zobowiązuje się do pisemnego
poinformowania CKiS o rezygnacji z zajęć z min. dwu tygodniowym wyprzedzeniem.
W przypadku braku powyższej informacji Uczestnik - osoba pełnoletnia/Rodzic uczestnika/Prawny Opiekun
uczestnika* zobowiązany będzie do pokrycia kosztów warsztatów, w których nie uczestniczył, a faktu tego nie
zgłosił.
§4
Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez CKiS wizerunku mojego/mojego dziecka, w tym na obrót egzemplarzami, na
których utrwalono wizerunek, oraz na zwielokrotnienie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie metodami,
rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkiem innych osób. Zgody na wykorzystanie wizerunku
mojego dziecka przez CKiS udzielam nieodpłatnie na czas nieokreślony. Jednocześnie oświadczam, że wykorzystanie
wizerunku mojego/mojego dziecka zgodnie z niniejszym oświadczeniem nie narusza niczyich dóbr osobistych ani
innych praw.
§5
Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

………………………..............................................................................................
(Podpis Uczestnika-osoby pełnoletniej/Rodzica uczestnika/
Prawnego Opiekuna uczestnika*)

…........................................................
CKiS

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celu rekrutacji uczestniczenia w warsztatach Centrum Kultury i Sztuki, zgodnie z przepisami ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia z dnia 27 kwietnia 2016 r.( Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)
………………………............................................
(Podpis Uczestnika-osoby pełnoletniej/Rodzica uczestnika/Prawnego Opiekuna uczestnika*)
Wyrażam zgodę na otrzymywanie oferty Centrum Kultury i Sztuki drogą mailową na podany wyżej adres mailowy.

………………………………............................................
(Podpis Uczestnika-osoby pełnoletniej/Rodzica uczestnika/Prawnego Opiekuna uczestnika*)
*niepotrzebne skreślić
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