REGULAMIN ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH I EDUKACYJNYCH ORAZ KLUBÓW ZAINTERESOWAŃ
W BIAŁOŁĘCKIM OŚRODKU KULTURY 2015/2016

WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach i klubach w nowym sezonie, tj. w miesiącach wrzesień 2015 – czerwiec
2016, jest zapisanie się w sekretariacie BOK lub poprzez stronę internetową www.bok.waw.pl na wybrane
zajęcia.
2. Pierwszeństwo przyjęcia do danej sekcji mają osoby kontynuujące edukację z lat ubiegłych. Nowi uczestnicy
przyjmowani są według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania wolnych miejsc. Wyjątek stanowią zajęcia
teatralne – dopuszcza się przeprowadzenie przesłuchań wstępnych.
3. Osoby przyjęte do danej sekcji (lub ich opiekunowie) mają obowiązek wypełnienia Karty Uczestnictwa,
dostępnej w sekretariacie BOK lub na stronie www.bok.waw.pl. Wypełniony formularz należy przedłożyć
instruktorowi podczas pierwszych zajęć, w celu uzupełnienia przez niego odpowiednich rubryk. Uczestnik
zajęć/opiekun prawny składa uzupełniony formularz w sekretariacie BOK przed kolejnymi zajęciami.
4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach i klubach uczestników z lat ubiegłych jest uregulowanie ewentualnych
zaległości względem BOK z poprzedniego sezonu.
5. Każdy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu zajęć, poszanowania mienia placówki,
przestrzegania zasad bezpieczeństwa na zajęciach i kulturalnego zachowania względem współuczestników
zajęć i pracowników BOK.
6. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zapisane. O obecności rodzica lub opiekuna towarzyszącego
dziecku podczas zajęć decydują instruktorzy prowadzący zajęcia.
7. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny być przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub opiekunów.
8. Rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka
z zajęć. Odstępstwa od ustalonych terminów należy uzgadniać z instruktorem. BOK nie ponosi
odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci pozostawionych bez opieki po zakończeniu planowanych zajęć.
9. Instruktor ma prawo usunąć uczestnika z zajęć w przypadku:

braku opłaty za zajęcia po upływie wyznaczonego terminu płatności;

nagannego zachowania utrudniającego zajęcia innym uczestnikom;

absencji, w wyniku której odwoływane są próby (zajęcia teatralne);

notorycznego nieprzygotowania do zajęć;

rażącego naruszenia regulaminu zajęć.
10. Zmniejszenie ilości uczestników zajęć poniżej niezbędnego minimum (ustalonego indywidualnie
w każdej grupie) może skutkować likwidacją grupy zajęciowej lub podniesieniem opłaty za zajęcia.
PŁATNOŚĆ ZA ZAJĘCIA
11. Wniesienie opłaty za uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
12. Zajęcia w BOK są płatne wg stawek ustalonych w Cenniku Zajęć BOK na dany sezon (Cennik znajduje się na
stronie internetowej www.bok.waw.pl w zakładce „Oferta zajęć ”);
13. Opłaty za zajęcia dokonywane są do 30. dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc rozliczeniowy.
14. Uczestnik zajęć ma obowiązek na pierwszych zajęciach w miesiącu okazać instruktorowi pokwitowanie
będące potwierdzeniem dokonanej wpłaty. Osoby z nieuregulowaną płatnością nie będą mogły
uczestniczyć w zajęciach.
15. Opłaty można dokonać:
a) gotówką w kasie BOK, w godzinach pracy kasy,
b) przelewem na konto:
Bank Millenium S.A. w Warszawie - 77 1160 2202 0000 0001 5192 1885
(w tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko uczestnika, miesiąc, za który wnoszona jest opłata,
oraz nazwę opłacanych zajęć).
16. Opłaty miesięczne są stałe bez względu na liczbę zajęć przypadających na dany miesiąc. Wyjątek stanowić
mogą wybrane sekcje, w których liczba zajęć w miesiącu zostanie z góry ustalona. W miesiącach, w których
przypada zimowa przerwa szkolna, BOK pobiera połowę stałej opłaty.
17. Uczestnikom wybranych zajęć (patrz pkt 18) przysługują zniżki, wg aktualnego cennika.
18. Zniżki obejmują wyłącznie zajęcia: Muzyczne Studio Przedszkolaka Luzik, Studio wokalno-taneczne „Luz”,
Rysunek i Malarstwo, zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży, Laboratorium tańca, Towarzystwo Śpiewacze
Avanti, pianino, zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży oraz klub zainteresowań: Mikromodelarstwo i gry
strategiczne GROT.
19. Zniżka w wysokości:
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10% - przysługuje osobom biorących udział w kilku sekcjach BOK (zniżka naliczana będzie za drugą i
każdą kolejną sekcję; sekcja wybrana jako pierwsza pozostaje bez zniżki), rodzeństwom i
małżeństwom;
 15% - przysługuje osobom płacącym z góry za cały semestr (opłata wnoszona do
1 października i do 30 stycznia);
 20% - przysługuje posiadaczom Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, osobom uczestniczącym w
zajęciach
Białołęckiej
Akademii
Wiedzy,
uczniom
Zespołu
Szkół
nr
106
(ul. van Gogha 1);
 50% - przysługuje wolontariuszom BOK, pracownikom Białołęckiego Ośrodka Kultury i członkom ich
rodzin, wychowankom Domu Dziecka oraz osobom korzystającym z pomocy Białołęckiego Ośrodka
Pomocy Społecznej - przed pierwszymi zajęciami należy okazać ważne zaświadczenie z Ośrodka (OPS).
Ze zniżek korzystać mogą wyłącznie osoby płacące terminowo.
Zniżki nie podlegają łączeniu.
Dokumentem potwierdzającym obecność na zajęciach jest prowadzony przez instruktora Dziennik Zajęć.
Nieobecność uczestnika na zajęciach nie zwalnia z obowiązku płatności za opuszczone zajęcia.
Rezygnację z zajęć należy zgłosić w sekretariacie BOK na piśmie lub drogą e-mailową.
Rezygnacja z zajęć nie zwalnia uczestnika z obowiązku uregulowania zaległych opłat.
Aby dokonać zwrotu należności, w przypadku rezygnacji z zajęć lub braku możliwości ich odpracowania, należy
okazać w kasie BOK paragon potwierdzający wniesienie opłaty.
W przypadku rezygnacji z zajęć uczestnika, który wniósł opłatę za cały semestr, BOK zwróci niewykorzystaną
kwotę za zajęcia pozostałe do końca semestru, przeliczając opłaty na nowo, według Cennika Zajęć BOK, bez
uwzględnienia zniżki, naliczając dodatkowo 10% kosztów manipulacyjnych.
Wysokość opłat na sezon 2015/2016 podana jest w Cenniku Zajęć BOK, dostępnym na www.bok.waw.pl w
zakładce „Oferta zajęć”.

ODWOŁYWANIE I ODPRACOWYWANIE ZAJĘĆ
29. Zajęcia mogą zostać odwołane w przypadku:
 choroby/usprawiedliwionej nieobecności instruktora,
 gdy na terenie BOK odbywa się impreza artystyczna lub uroczystość uniemożliwiająca przeprowadzenie
zajęć,
 zaistnienia przypadków tzw. siły wyższej.
30. O odwołaniu zajęć uczestnicy są informowani telefonicznie, mailowo, SMS-em lub osobiście przez instruktora.
31. BOK zastrzega sobie prawo do zorganizowania zastępstwa, w przypadku nieobecności instruktora
prowadzącego.
32. Odrabianie odwołanych zajęć odbywa się terminach ustalonych w porozumieniu z instruktorem.
ZASADY KORZYSTANIA Z PRACOWNI I SAL ZAJĘCIOWYCH BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY
33. Korzystanie z wyposażenia sal i pracowni odbywa się zgodnie z ich przeznaczeniem.
34. Z sal wolno korzystać wyłącznie podczas obecności instruktora lub upoważnionego pracownika BOK.
35. Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu BOK. W przypadku osób
nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice/prawni opiekunowie tej osoby.
36. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do dbałości o porządek w pracowniach/salach, w których odbywają się
zajęcia. Uczestnicy mający zajęcia na sali widowiskowej zobowiązani są do przestrzegania porządku na
zasceniu.
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
37. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje bezwzględne stosowanie się do przepisów przeciwpożarowych i
BHP.
38. Wszelkie opinie i skargi na temat zajęć w BOK i prowadzących zajęcia instruktorów prosimy kierować do Działu
Impresaryjnego i Sekcji Artystycznych lub Dyrektora BOK.
39. Decyzje w sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie podejmuje Dyrektor BOK.
40. Jako uczestnik zajęć wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Białołęcki Ośrodek
Kultury, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U.
z 2014r, poz. 1182, z późn. zm.
41. Jako uczestnik zajęć wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez BOK mojego wizerunku (wizerunku
podopiecznej/go) w formie zdjęć lub filmów dokumentujących lub promujących zajęcia Białołęckiego Ośrodka
Kultury.

