Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 5/2016
Dyrektora GAK z dnia 16.09.2016r.

GDAŃSKI ARCHIPELAG KULTURY (GAK)
Regulamin odpłatności za zajęcia stałe
w roku 2016/2017
/tekst jednolity z dnia 21.11.2016r/
1. Osoby uczestniczące w zajęciach mają obowiązek zapoznać się z regulaminem odpłatności za zajęcia
stałe oraz z obowiązującym cennikiem.
2. Osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są do wypełnienia karty zgłoszenia. W przypadku
uczestnictwa osoby niepełnoletniej w zajęciach, kartę zgłoszenia ma obowiązek wypełnić opiekun prawny
dziecka.
3. Osoba uczestnicząca w zajęciach (opiekun prawny w przypadku dziecka) zobowiązany jest do
poinformowania instruktora o kwestiach mogących mieć wpływ na swoje (dziecka) bezpieczeństwo lub
zdrowie.
4. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku na
potrzeby działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez GAK.
5. Uczestnik zajęć stałych zobowiązany jest do uiszczania odpłatności za zajęcia z góry, do 10-go dnia
każdego miesiąca, z wyłączeniem pkt. 10 niniejszego regulaminu.
6. W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie uczestnik zajęć zostaje skreślony z listy.
7. W przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach nie przenosi się uiszczonej odpłatności na miesiąc
kolejny, jak również nie pomniejsza się opłat za dany miesiąc, z wyłączeniem pkt. 9.
8. W przypadku rezygnacji z zajęć, dokonana wpłata nie podlega zwrotowi.
9. Odpłatność za czas nieobecności spowodowanej chorobą trwającą powyżej połowy liczby zajęć w danym
miesiącu może być zaliczona na miesiąc następny pod warunkiem dostarczenia zaświadczenia
lekarskiego lub usprawiedliwienia podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego.
10. Uiszczenie odpłatności za jednorazowe uczestnictwo jest dopuszczalne tylko w przypadkach:
a. wpisu uczestnika na listę zajęć podczas trwania miesiąca (wnosi się odpłatność obliczoną wg
stawki za uczestnictwo w pojedynczych zajęciach pomnożonej przez ilość zajęć, w których
będzie uczestniczył do końca miesiąca lub opłaca stałą stawkę miesięczną),
b. w celu jednorazowego przetestowania zajęć przez uczestnika, o ile bierze on udział w zajęciach
po raz pierwszy,
c. w przypadku uwzględnienia w cenniku odpłatności jednorazowej.
11. Odpłatność za jednorazowe uczestnictwo w zajęciach winna być regulowana przed rozpoczęciem zajęć.
12. Miesięczna odpłatność za zajęcia obliczana będzie proporcjonalnie do ilości zajęć w przypadkach:
a. w miesiącach, w których zaplanowano mniejszą ilość zajęć (ferie zimowe, święta, m-c czerwiec
itp),
b. jeżeli zajęcia zostaną odwołane z winy organizatora, pod warunkiem, że nie wyznaczono innego
terminu zajęć.
13. Odpłatność za zajęcia może być obniżona w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej na
wniosek rodzica/opiekuna prawnego za zgodą Dyrektora GAK.
14. Osoby ubiegające się o obniżenie opłat obowiązane są dołączyć do podania zaświadczenie o dochodach
osób utrzymujących rodzinę.
15. Obniżenie opłat traktowane będzie jak stypendium i może być cofnięte w przypadku słabej motywacji lub
złego zachowania uczestnika zajęć.
16. „Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:
Dz.U. z 2016 r. poz. 922) informujemy, iż:
 administratorem zbieranych w kartach zgłoszeń danych osobowych jest Gdański Archipelag Kultury
z siedzibą w Gdańsku, ul. Dworcowa 9, 80 – 026 Gdańsk; wpisany do Rejestru Instytucji Kultury
prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem 2/ 92, NIP 583-10-10-860,
 zbierane dane osobowe przetwarzane będą tylko dla zapewnienia prawidłowej organizacji zajęć i
zapewnienia bezpieczeństwa ich uczestnikom,
 zbierane dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 uczestnicy zajęć prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
 podanie GAK danych osobowych jest dobrowolne.”
17. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
18. Ostateczna i wiążąca interpretacja niniejszego regulaminu należy do Gdańskiego Archipelagu Kultury.
Akceptuję ……………………………………
/data i podpis Dyrektora/
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Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 5/2016
Dyrektora GAK z dnia 16.09.2016r.

KARTA ZGŁOSZENIA
/dotyczy dorosłych/
zajęcia

…………………………………………………………………………………….………

imię i nazwisko uczestnika

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

Adres zamieszkania i nr telefonu

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

Adres e-mail

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

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem i zobowiązuję się do wnoszenia opłat zgodnie z
obowiązującym cennikiem.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku na potrzeby działań informacyjnych i promocyjnych
prowadzonych przez GAK (utrwalanie za pomocą filmu, fotografii itp.)

…………………………………………………..
/podpis /

……………………….
/data/

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach zgłoszeniowych i oświadczam, że
wszelkie dane podaję dobrowolnie i zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu do treści tych danych i ich
poprawiania zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.”
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