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REGULAMIN WARSZTATY PLASTYCZNE. 

 

1. Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach zobowiązuje się do przeprowadzenia warsztatów plastycznych 

w roku szkolnym 2018/2019. 

2. Organizacja zajęć zależy od potrzeb uczestników.  

3. Zajęcia odbywają się raz w każdy czwartek od października do czerwca w godzinach od 16:00 do 18:00.  

4. Rozkład zajęć jest dostosowany do kuratoryjnego rozkładu roku szkolnego i uwzględnia dni świąteczne.    

 Za święta i dni wolne od pracy nie obniża się opłaty za zajęcia, ani nie podlegają one odpracowaniu. 

5. Opłaty należy dokonywać zgodnie z harmonogramem wpłat stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu. 

6. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do uiszczenia opłat z góry do 10 dnia każdego miesiąca. 

7. Opłaty można dokonywać w kasie Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach od poniedziałku do piątku 

 w godzinach otwarcia kasy lub przelewem na konto bankowe:  

ING O/BN 48 1050 1227 1000 0023 5343 6203 

podając w tytule: imię i nazwisko uczestnika, rodzaj warsztatów oraz miesiąc, za który opłata jest wnoszona. 

8. Uczestnikowi zabrania się zmieniać wysokości należnej opłaty. Opłata nie podlega zwrotowi.  

9. Miejski Ośrodek Kultury prosi o zachowanie potwierdzeń opłat za zajęcia. 

10.  Jeżeli uczestnik nie wniesie opłaty w wyżej wymienionym terminie dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury 

w Wojkowicach ma prawo skreślić go z listy uczestników zajęć oraz dokonać windykacji należności jak  

i obciążyć kosztami windykacji (odsetki oraz opłata pocztowa). 

11. Miejski Ośrodek Kultury zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do zmiany dni 

 i godzin prowadzonych zajęć oraz do rozwiązania grupy. 

12. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności instruktora zajęcia zostają odpracowane w terminie uzgodnionym 

 z uczestnikami zajęć. 

13. W przypadku rezygnacji z zajęć uczestnik zobowiązuje się do złożenia pisemnego oświadczenia rezygnacji,  

w przeciwnym razie opłaty będą nadal naliczane, a Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach 

ma prawo dokonać windykacji należności jak i obciążyć kosztami windykacji (odsetki oraz opłata 

pocztowa). 

14. W przypadku dłuższej nieobecności uczestnikana zajęć, (co najmniej 3 tygodnie) Dyrektor Miejskiego 

Ośrodka Kultury w Wojkowicach ma prawo pomniejszyć ustaloną opłatę, ale tylko i wyłącznie przy 

rozpatrzeniu stosownego wniosku i potwierdzenia nieobecności przez lekarza w przypadku choroby lub 

zaświadczenia wystawionego przez szkołę w przypadku Zielonej Szkoły. Jeżeli uczestnik nie złoży 

odpowiedniego wniosku wtedy ten punkt nie obowiązuje. 

15. Osoba uczestnicząca w zajęciach wyraża zgodę na publikację zdjęć z jej udziałem. 
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Załącznik do regulaminu  

 

 

HARMONOGRAM WPŁAT NA ROK 2018:  

Data wpłaty: Kwota: 

10.10.2018 20,00 zł 

10.11.2018 20,00 zł 

10.12.2018 20,00 zł 

RAZEM 60,00 zł 

 

HARMONOGRAM WPŁAT NA ROK 2019:  

Data wpłaty: Kwota: 

10.01.2019 20,00 zł 

10.02.2019 20,00 zł 

10.03.2019 20,00 zł 

10.04.2019 20,00 zł 

10.05.2019 20,00 zł 

10.06.2019 20,00 zł 

RAZEM 120,00 zł 

 

                        

TERMINY ZAJĘĆ 

  

Październik 

2018 

Listopad 

2018 

Grudzień 

2018 

Styczeń 

2019 

Luty 

2019 

Marzec 

2019 

Kwiecień 

2019 

Maj 

2019 

Czerwiec 

2019 

4 8 6 3 7 7 4 9 6 

11 15 13 10 28 14 11 16 13 

18 22 20 17  21 25 23  

25 29  24  28  30  

   31      
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Zapoznałam/em się z regulaminem i akceptuję jego treść w dniu:..................................................................... 

Imię i Nazwisko rodzica (opiekuna):................................................................................................................... 

Imię i Nazwisko uczestnika zajęć:........................................................................................................................ 

Data urodzenia: …................................................................................................................................................. 

Adres:...................................................................................................................................................................... 

Numer telefonu:....................................................................................................................................................... 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Administratorem w/w danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach z siedzibą w 

Wojkowicach przy ul. Jaworznik 6; adres e-mail: mok@mokwojkowice.pl. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r (RODO), informuję że: 

1) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie. art. 6 ust 1 lit. B RODO, 

w celu udziału w zajęciach organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach 

2) Podanie powyższych danych jest obowiązkiem ustawowym. Nie podanie powyższych informacji skutkuje 

odmową udziału w zajęciach. 

 

3) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się  

w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Lichtenstein i 

Norwegia). 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania zajęć 

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w tym celu 

zawiadomi Pani/Pan Administratora w formie pisemnej. 

6) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iodo@mokwojkowice.pl  

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, 

iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). 

8) Zgodnie z obowiązującym prawem Pani/Pana dane możemy przekazywać podmiotom 

przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do 

uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom do tego uprawnionym. 

 

 

                    

 

 

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

podpis i data składającego oświadczenie                       podpis i data przyjmującego oświadczenie 
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