Regulamin zajęd muzycznych (sekcja orkiestra dęta) w Darłowskim Ośrodku Kultury
1. Darłowski Ośrodek Kultury przyjmuje na zajęcia indywidualne dzieci i młodzież ze słuchem
muzycznym i z zainteresowaniami muzycznymi.
2. Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub grupowo .
3. Zajęcia obejmują naukę gry na jednym z instrumentów: saksofon, puzon, trąbka, sakshorn, klarnet,
flet, werble, kornet, tuba, bęben marszowy oraz talerze.

4. Uczestnik zajęd lub w przypadku niepełnoletnich dzieci rodzice/opiekunowie prawni/ są
odpowiedzialni materialnie za powierzony instrument oraz akcesoria na podstawie wyceny
przez dyrektora DOK-u.
5. Każdy rodzic / opiekun prawny/ lub pełnoletni uczestnik zajęd kwituje odbiór i oddanie
instrumentu. Jest to podstawa do roszczeo finansowych w razie zagubienia lub zniszczenia
instrumentu.
6. W razie rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach, uczestnik jest zobowiązany do natychmiastowego
oddania instrumentu.
7. Za zajęcia pobierana jest opłata w kwocie 15, 00 za miesiąc, płatne najpóźniej na pierwszych
zajęciach w każdym miesiącu.
8. W przypadku nie odbycia się zajęd z powodu nieprzewidzianego zdarzenia losowego opłata nie
ulega zmianie.
9. Należności można regulowad bezpośrednio u instruktora lub przelewem na konto DOK-u
28 566 0003 0001 1237 2000 0001 z dopiskiem (np. zajęcia muzyczne) imię i nazwisko
uczestnika zajęd.
10. Zgodnie z rozporządzeniem dyrektora Darłowskiego Ośrodka Kultury środki z opłat zostaną
przeznaczone na zakup materiałów i usług do działalności merytorycznej poszczególnych zajęd
artystycznych.
11. Wyrażenie przez rodzica/ów (opiekunów prawnych) zgody na uczestnictwo dziecka w zajęciach
zobowiązuje rodzica/ów (opiekunów prawnych) do przestrzegania niniejszego regulaminu, pod
rygorem wykreślenia uczestnika z zajęd.
WYSTĘPY I OBECNOŚD NA ZAJĘCIACH:
1. Do występów zostają dopuszczeni przez instruktora uczestnicy zajęd, którzy są należycie do nich
przygotowani i systematycznie uczestniczą w zajęciach.
2. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w przypadku potrzeb, ilośd ta może byd zwiększona.
3. Uczestnik, który bez usprawiedliwienia opuścił 3 zajęcia zostaje skreślony z listy.
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem.

………………………
/miejscowośd i data/

………………………………………………….
podpis uczestnika

…………………………………………..
podpis rodzica/opiekuna prawnego

Treśd regulaminu oraz oświadczeo jest udostępniona na stronie internetowej DOK-u:
www.dokdarlowo.pl
Na wyżej wymienionej stronie znajdują się również na bieżąco aktualizowane informacje o działalności
grup artystycznych, informacje dotyczące koncertów.
W razie wszelkich wątpliwości informacji udziela instruktor – Zenon Lesner pod nr. tel. 692 187 014

* OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku mojego dziecka
………………….………………………………………………. związanego z działalnością orkiestry dętej /próby,
występy, wyjazdy itd./ w mediach / Internet, prasa, radio, TV, itd./ w celach promocyjnych.

…………………………………………………

………………………………………………….

/miejscowośd, data/

podpis rodzica / opiekuna prawnego

OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację mojego wizerunku związanego z działalnością orkiestry
dętej /próby, występy, wyjazdy itd./ w mediach / Internet, prasa, radio, TV, itd./ w celach
promocyjnych.

…………………………………………………

………………………………………………….

/miejscowośd, data/

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………..
Adres: ……………………………………………………………………………………………….
Telefon:……………………………………………………………………………………………….
Email:…………………………………………………………………………………………………

* w przypadku osoby niepełnoletniej wypełnia rodzic lub opiekun prawny

podpis

