Regulamin zajęd tanecznych w Darłowskim Ośrodku Kultury
1. Darłowski Ośrodek Kultury przyjmuje na zajęcia taneczne wszystkie dzieci z dobrym poczuciem
rytmu i zainteresowane taocem.
2. Zajęcia prowadzone są w różnych grupach wiekowych z następujących form taoca:
a. Taniec nowoczesny (podstawy taoca klasycznego, rytmika, dwiczenia na koordynację
ruchową i orientację w przestrzeni)
b. Taniec współczesny
c. Taniec jazzowy
d. Hip hop
e. Breakdance
3. Za zajęcia pobierana jest opłata w kwocie 15, 00 za miesiąc za każdą formę taoca, płatne
najpóźniej na pierwszych zajęciach w każdym miesiącu.
4. W przypadku nie odbycia się zajęd z powodu nieprzewidzianego zdarzenia losowego opłata nie
ulega zmianie.
5. Należności można regulowad bezpośrednio u instruktora lub przelewem na konto DOK-u
28 566 0003 0001 1237 2000 0001 z dopiskiem (np. zajęcia taneczne) imię i nazwisko
uczestnika zajęd.
6. Zgodnie z rozporządzeniem dyrektora Darłowskiego Ośrodka Kultury środki z opłat zostaną
przeznaczone na zakup materiałów i usług do działalności merytorycznej poszczególnych zajęd
artystycznych.
7. 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.
8. Regulamin został stworzony w celu ułatwienia prac grup tanecznych i umożliwienia członkom
grup osiągnięcia założonych celów.
WYSTĘPY I OBECNOŚD NA ZAJĘCIACH:
1. Do występów zostają dopuszczeni przez instruktora członkowie grupy, którzy są należycie do
nich przygotowani i systematycznie uczestniczą w zajęciach.
2. Do występu nie zostanie dopuszczony członek grupy, który opuścił 3 próby przed występem,
chyba że instruktorzy zdecydują inaczej.
3. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w przypadku potrzeb, ilośd ta może byd zwiększona.
4. Uczestnik, który bez usprawiedliwienia opuścił 3 zajęcia zostaje skreślony z listy.
STROJE ZESPOŁOWE:
5. Każdy członek zespołu ma prawo do korzystania ze strojów zespołowych podczas występów.
6. Rodzice/opiekunowie prawni/ są odpowiedzialni materialnie za strój powierzony członkowi
zespołu na podstawie wyceny stroju przez dyrektora DOK-u.
7. Każdy rodzic / opiekun prawny/ lub pełnoletni uczestnik zajęd kwituje odbiór i oddanie strojów.
Jest to podstawa do roszczeo finansowych w razie zagubienia lub zniszczenia stroju.
8. W razie rezygnacji z uczestnictwa z zespole, członek zespołu jest zobowiązany do
natychmiastowego oddania stroju.

9. Strój służy TYLKO do występów, nie wolno korzystad ze strojów w celach innych niż występ z
zespołem. W przeciwnym razie członek zespołu może zostad zobligowany do odkupienia stroju
lub zwrotu jego równowartości.
10. Rodzice /opiekunowie prawni/ współfinansują stroje w miarę możliwości na zasadach
ustalonych z instruktorem.
11. Przed każdym występem rodzic/opiekun prawny otrzymuje jaki strój i jaka fryzura obowiązuje i
jest zobowiązany do przestrzegania zaleceo instruktora.

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem.

……………………………………………………….
/miejscowośd i data/

…………………………………………..
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 tanecznych, informacje dotyczące koncertów.
W razie wszelkich wątpliwości informacji udzielają instruktorzy:
Monika Ferka nr tel. 607854057
Marcin Grzybowski nr tel. 512373710

* OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku mojego dziecka
………………….………………………………………………. związanego z działalnością zajęd tanecznych /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 zajęd
tanecznych /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

