
Regulamin zajęć stacjonarnych Domu Kultury w Żabiej Woli 

Obowiązuje od roku szkolnego 2022/2023 

 

Organizator zajęć: Dom Kultury w Żabiej Woli  

Miejsce zajęć: Dom Kultury w Żabiej Woli, ul. Warszawska 27 

1. Zgłoszenia na zajęcia przyjmowane są droga mailową na adres zapisy@dkzabiawola.pl, 

domkultury@dkzabaiwoal.pl lub telefonicznie: 46 857-82-60  

2. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem,  (organizator zastrzega sobie prawo do korekty 

harmonogramu),  po uzyskaniu odpowiedniej ilości zgłoszeń na poszczególne zajęcia.  

3. Minimalna ilość uczestników, niezbędna do utworzenia grupy zajęciowej wynosi 6 osób. 

4. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc (ze względów lokalowych lub merytorycznych), o przyjęciu  na 

zajęcia decyduje kolejność  zgłoszeń.  

5. Zajęcia nie odbywają się w dni ustawowo wolne od pracy, podczas przerw świątecznych, ferii i 

wakacji (chyba, że zostanie podjęta decyzja o ich kontynuacji). 

6. Wysokość opłaty  określa Cennik będący integralną częścią regulaminu zajęć (załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu) 

7. Karta Dużej Rodziny uprawnia do 50% zniżki na zajęcia. 

8. Opłata za zajęcia w przypadku rodzeństwa uprawnia do 50% ulgi na drugie dziecko. 

9. Opłaty za zajęcia dokonujemy miesięcznie, z wyjątkiem zajęć z ,,Maluchowa”, za które płatności 

dokonujemy po każdych zajęciach gotówko lub przelewem na konto.  

10. Zakup karnetu na 4 lub 8 kolejnych zajęć ,,Maluchowa” obniża stawkę zajęciową o 5 zł. zgodnie z 

cennikiem. Karnet jest wydawany w sekretariacie Domu Kultury po okazaniu dowodu wpłaty.  

11. W przypadku odwołania zajęć płatnych (z przyczyn organizacyjnych), prowadzący w miarę 

możliwości zaproponuje inny termin w celu odpracowania zajęć lub jeśli okaże się to nie możliwe 

opłata za odwołane zajęcia nie zostanie naliczona. 

12. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Domu Kultury jest akceptacja niniejszego regulaminu 

poprzez złożenie przez Rodzica/Opiekuna wypełnionej karty zgłoszenia  Dziecka/Uczestnika – 

(załącznik nr 2) 

13. Płatności za zajęcia należy dokonywać  do 15-go dnia każdego rozpoczętego miesiąca, za udział w 

zajęciach w miesiącu poprzedzającym.  Płatności można dokonywać przelewem na rachunek 

bankowy Domu Kultury nr 94 9291 0001 0210 1608 2000 0280 . Przelew powinien być opisany 

imieniem i nazwiskiem Dziecka oraz tytułem zajęć i miesiącem za jaki dokonuje się wpłaty. Przelewy 

nie opisane nie będą honorowane. 

14. Jakiekolwiek braki w opłatach na dzień 31 grudnia (koniec pierwszego etapu zajęć) będą 

skutkowały odmową przyjęcia dziecka na zajęcia w nowym roku kalendarzowym. 

15. Obecność uczestników zajęć jest odnotowywana  przez  Prowadzącego zajęcia, podczas każdego 

spotkania i zapisywana  w dzienniku zajęć. 

16. W przypadku jednomiesięcznych zaległości w opłatach, uczestnik nie zostanie wpuszczony na 

zajęcia do czasu uregulowania zaległości. 

17. Organizator ma prawo wprowadzić zmiany w programie zajęć. W takim przypadku Uczestnik ma 

prawo do wycofania wpłaty za udział w zajęciach, których terminy zostały zmienione. Forma zwrotu 

jest uzależniona od sposobu wpłaty i jest ustalana indywidualnie z Uczestnikiem. 
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18. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach  Opiekun dziecka winien dostarczyć do 

koordynatora (Dom Kultury)  osobiście lub drogą elektroniczną oświadczenie o rezygnacji. Wpłaty 

jakie zostały dokonane przed dostarczeniem decyzji nie podlegają zwrotowi. Do momentu zgłoszenia 

rezygnacji opłaty są naliczane. 

19. Nieobecność dziecka bez powiadomienia organizatora min. 24 h przed zajęciami nie stanowi 

podstawy do nienaliczania bądź do zwrotu kosztów za zajęcia.  

20. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach poprzez powiadomienie organizatora  

opłata za zajęcia będzie pobierana w wysokości 50%  stawki zajęciowej. Wyjątek stanowi absencja 

min. 14 dniowa, w przypadku której opłata za zajęcia nie jest pobierana lub podlega zwrotowi.  

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach i mieniu uczestników, w 

szczególności za przedmioty przyniesione przez nich na teren obiektu na czas trwania zajęć.  

22. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w zajęciach, bez zwrotu wpłaconej opłaty, 

uczestników, których zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne i 

uciążliwe, bądź zagraża bezpieczeństwu uczestników lub innych osób uczestniczących w zajęciach. 

 

23. Ze względu na to, że zajęcia odbywają się w budynku wykorzystywanym do różnych celów 

publicznych, uczestnicy zajęć muszą liczyć się z utrudnieniami. O przewidywanych utrudnieniach 

Prowadzący zajęcia będzie informował Opiekunów i Dzieci odpowiednio wcześniej.  

 

24. We wszystkich pomieszczeniach Domu Kultury zabronione jest: 

  - palenie tytoniu, spożywanie alkoholu oraz wnoszenie i spożywanie środków odurzających  

  - pozostawianie nieletnich uczestników zajęć przez Opiekunów bez nadzoru przed i po zajęciach  

  - pozostawianie rodzeństwa uczestników zajęć bez nadzoru 

25. Każdy Uczestnik zajęć i Opiekun zobowiązany jest do zachowania czystości, spokoju i ciszy , a 

także do uszanowania mienia Domu Kultury. 

26. Za zachowanie Uczestników zajęć i innych dzieci przebywających w Domu Kultury przed 

zajęciami, i po zajęciach oraz za powrót dzieci odpowiadają Opiekunowie. 

27. Filmowanie ,nagrywanie i robienie zdjęć podczas zajęć przez osoby nieuprawnione przez 

Organizatora jest zabronione. 

28. Zgłoszenie udziału w zajęciach jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu oraz z 
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach 
informacyjnych i marketingowych zgodnie  z Ogólną Klauzulą Informacyjną  (zał. 3).  Nad ogólną polityką  
Ochrony Danych Osobowych  czuwa zatrudniony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się 
skontaktować pod adresem iod@cdkp.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 
osobowych. 
 
29. Zmiana regulaminu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, o czym uczestnicy zajęć 
zostaną powiadomieni poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Domu 
Kultury www.dkzabiawola.pl 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu  

 

Cennik zajęć  

1.  Maluchowo gr.1-2 lata – (60 min.)  20 zł  płatne po każdych  zajęciach  

2. Maluchowo gr.2-5 lat – (90 min.) 25 zł płatne po każdych zajęciach  

3. Decupage  - (90 min.) 25 zł za zajęcia  

4. Kreatywne szycie – (90 min)  25 zł za zajęcia  

5. Pilates/Joga –(60 min.) 5 zł za zajęcia  

6. Gitara/Ukulele – (60 min.)25 zł za zajęcia  

7. Malarstwo 7-9 lat –(60min.) 30 zł za zajęcia  

8. Malarstwo i rysunek  10-13 lat (90 min.) – 35 zł za zajęcia  

9. Szachy –(90 mim.) 25(90 min.) zł za zajęcia  

10. Wokal –(60 min.) 25 zł za zajęcia  

11. Sensoplastyka – (60 min.) 30 zł za zajęcia  

12. Balet –(90 min.) 30 zł za zajęcia  

13. Sensoryka – (30 min.) 25 zł za zajęcia  

14. Ceramika  6-9 lat –(45 -60 min.) 30 zł za zajęcia  

15. Ceramika  10-15 lat –(60 min.) 40 zł za zajęcia  

16. Taniec nowoczesny 7-11 lat –( 90 min.) 30 zł za zajęcia  

17. Taniec nowoczesny grupa Open – ( 90 min.)30 zł  

18. Wesołe rzępoły – ( 120 min.)10 zł za zajęcia 

19. Kaligrafia – ( 90 min.)30 zł za zajęcia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Regulaminu  

 

Karta zgłoszenia na zajęcia w Domu Kultury  2022/2023  

 

 

…………………………………………………………..   ,     …………………………. ,           ……………………………………………..    

Imię i nazwisko                                                      Rok urodzenia                      Miejsce zamieszkania  

 

 

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

Dane rodzica /opiekuna,                                     nr tel.                                                      adres mailowy  

 

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

Nazwa zajęć  

 

Zobowiązuję się do pokrycia opłat zgodnie z regulaminem  i cennikiem zajęć (zał. nr 1 do regulaminu) 

do 15-go dnia każdego miesiąca. 

Rezygnacja z udziału w zajęciach należy zgłosić w Domu Kultury przed końcem miesiąca, w innym 

wypadku ponoszą Państwo koszt opłacenia zajęć w kolejnym miesiącu. 

Oświadczam, że zapoznałam/em z regulaminem zajęć i akceptuję jego treść. 

 

 

 

………………………………………………………………………………… 

Data i czytelny podpis  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mając na względzie wypełnienie prawnego obowiązku informacyjnego wynikającego z art.13 RODO Dom Kultury w Żabiej Woli , będący 

Administratorem danych informujemy, że wszelkie dane zwarte w niniejszym dokumencie będą przetwarzane zgodnie z Ogólna Klauzulą 

Informacyjną i wyłącznie na potrzeby dookreślonego w nim celu zgodnie z poziomem bezpieczeństwa.   

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH 
OSOBOWYCH PRZEZ DOM KULTURY   

 Jako Administrator Danych ( Dom Kultury ), którego reprezentuje Dyrektor Domu Kultury w rozumieniu 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)  pragniemy poinformować Cię, że realizujemy poniższe 
cele, w których niezbędnym jest przetwarzanie danych osobowych osób chcących skorzystać z działalności 
prowadzonej przez naszą placówkę. Będziemy prosić Cię, byś zapoznał się z celami dla których potrzebujemy 
Twojej dobrowolnej zgody wyrażonej w sposób świadomy i nieprzymuszony na przetwarzanie zgodnie z 
prawem Twoich danych osobowych : 

Opis celu, dla którego chcemy przetwarzać 
Twoje dane  

Zakres danych niezbędnych do realizacji celu  

 Prowadzenie ewidencji uczestników zajęć 
realizowanych przez instruktorów, 

 Organizacja własna lub współorganizowanie 
konkursów  i  imprez zbiorowych 

Podstawa prawna : art.6. ust.1 pkt. a RODO 
Dane identyfikacyjne Twojej osoby, w tym :  
+ imię i nazwisko, 

 Przetwarzanie wizerunku podczas 
uczestniczenia w organizowanych zajęciach, 
spotkaniach i prelekcjach, 

 Przetwarzanie wizerunku na potrzeby 
publikowania w gazetce lokalnej lub 
biuletynie gminnym, 

 Publikowanie wizerunku na naszej stronie 
WWW, Facebook i Instagramie 

Podstawa prawna : art.6. ust.1 pkt. a RODO 
Dane identyfikujące Twoją osobę, w tym : 
+Wizerunek osoby w postaci cyfrowej zdjęcia  
  lub utrwalenia w formacie wideo,  
+Imię i nazwisko 
 

 Organizacyjna obsługa wycieczki, w tym 
zamawianie biletów do teatrów, wystaw 
i muzeum. 

Podstawa prawna : art.6. ust.1 pkt. a RODO 
Dane identyfikacyjne Twojej osoby, w tym :  
+ imię i nazwisko, 

 Opracowywanie sprawozdań z działania 
placówki wymaganych rozliczeniem 
dofinansowania działalności , w tym środków 
zewnętrznych np. UE 

Podstawa prawna : art.6. ust.1 pkt. a RODO 
Dane identyfikacyjne Twojej osoby, w tym :  
+ imię i nazwisko,  
+ ogólny adres zamieszkania np. sołectwo 
+ numer tel. komórkowego, + e-mail 

 Powiadomienia o zajęciach lub terminach 
nadchodzących imprez w postaci treści sms, 
mail lub serwisu newsletter na stronie 
podmiotowej WWW 

Podstawa prawna : art.6. ust.1 pkt. a RODO 
Dane identyfikacyjne Twojej osoby, w tym :  
+ imię i nazwisko,  
+ numer tel. komórkowego, + e-mail 

  
 Twoje dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przyjętą przez nas Polityką Prywatności opisaną 
szczegółowo na stronie BIP, gdzie możesz zapoznać się również z poziomem ochrony Twoich danych, który 
wprowadziliśmy byś czuł się pewnie, że Twoje dane i prywatność jest dobrze chroniona .  
Zapewniamy Cię, że Twoje dane w ramach wyrażonej dobrowolnej zgody nie będą nikomu udostępniane. 
 Nie przetwarzamy Twoich danych w sposób zautomatyzowany i nie profilujemy. W ramach realizacji 
naszych celów współpracujemy tylko z podmiotami spełniającymi wymagania RODO. Zapewniamy Cię, że 
będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe tak długo jak wymaga jedynie realizacja celu dla którego 
udzieliłeś nam zgody, lecz nie dłużej niż 12 m-c od daty zakończenia realizacji celu. Będziemy przetwarzać 
Twoje dane osobowe do czasu podjęcia przez Ciebie decyzji, że się rozstajemy lub zakończenia celu 
przetwarzania danych. Przysługują Ci wszelkie prawa ujęte w RODO, w tym a) Prawo dostępu do swoich 
danych oraz otrzymania ich kopii, b)Prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych, c)Prawo do 
usunięcia danych, d)Prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do całkowitego wycofania 
udzielonej nam zgody, ale pamiętaj, że nie będzie to dotyczyło przetwarzania danych dokonanego przed jej 
wycofaniem. Musisz też wiedzieć, że jeśli z jakiś przyczyn zdecydujesz się nie podać danych, o które prosimy 
dla realizacji danego celu to wiedz, że brak Twojej zgody może niekiedy uniemożliwić nam jego zrealizowanie. 
 Nadzór nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych związanych z procesem organizacji pracy 
i funkcjonowaniem placówki pełni pan Robert Kozłowski-Inspektor Ochrony Danych (IOD) z którym można 
uzyskać kontakt pod adresem mail: iod@cdkp.pl  oraz tel. GSM: 604 362 559. Jeśli uważasz, że Twoje prawa 
do ochrony danych osobowych są chronione nie wystarczająco lub uznasz, że przetwarzanie danych 
osobowych dotyczących Twojego dziecka lub Twoje narusza przepisy RODO, masz  prawo do wniesienia 
skargi do organu nadzorczego dotyczącej ochrony danych osobowych,  Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
swoją siedzibę posiada w Warszawie ul. Stawki 2  00-193 Warszawa. W tym celu możesz skontaktować się z 
naszym Inspektorem Ochrony Danych w celu uzyskania bezpłatnej porady lub wyjaśnienia.  
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….………………………………… 
     Imię i nazwisko  

OŚWIADCZENIE 
o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych przez Dom Kultury w Żabiej Woli 

 
 
Oświadczam, że w dniu ………………………  zapoznałam/-em się z treścią Klauzuli Informacyjnej 
dotyczącej przetwarzania danych osobowych na terenie placówki : 

 
Dom Kultury w  Żabiej Woli 

z siedzibą  ul. Warszawska 27 96-321 Żabia Wola 
 

Zostałam\em poinformowany, że wszelkie przysługujące mi prawa w zakresie przetwarzania 
danych osobowych mojego dziecka oraz moich, jako opiekuna prawnego mogę konsultować 
bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym w placówce Administratora. 
 
………………………………………..                                                                      ……………………………………………….  
        / miejsce, data /                                               / czytelny podpis / 

 
 
 
 

ZGODA  
na przetwarzanie danych osobowych  

 
Wyrażam  dobrowolnie zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych zebranych na 

podstawie art.6 ust. 1 pkt. a) w zakresie określonym Klauzulą Informacyjną, jaka została mi 
przedstawiona do wiadomości przez Administratora danych : 

 
Dom Kultury w  Żabiej Woli 

z siedzibą  ul. Warszawska 27 96-321 Żabia Wola 
 
Uwaga ! 
W przypadku chęci wyłączenia jednej z kategorii przetwarzania danych dotyczącej udzielanej  

            zgody możesz podać ją poniżej wypełniając ręcznie poniższe pole :  
 

z wyłączeniem zgody na poniżej wymieniony cel Administratora : 
 

+  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
         +  ………………………………………………………………………………………………………………………..  
 +  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

Jestem świadomy(a) , że wyrażoną zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie w tak samo 
łatwy sposób i w formie, jak ją udzieliłem. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 
………………………………………..                                                                      ……………………………………………….  
        / miejsce, data /                                              / czytelny podpis  / 
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