REGULAMIN KÓŁ I SEKCJI ZAINTERESOWAŃ
działających w Strzeleckim Ośrodku Kultury
w Strzelcach Opolskich
Strzelecki Ośrodek Kultury w Strzelcach Opolskich, zwany dalej Organizatorem /SOK/,
w ramach działalności statutowej, organizuje stałe zajęcia artystyczne w sekcjach i kołach
zainteresowań, które służą upowszechnianiu kultury i realizacji zadań określonych
w Statucie.
1. Uczestnikami zajęć mogą być w szczególności osoby wykazujące zainteresowanie
tematyką danej sekcji /kółka zainteresowań/.
2. O uczestnictwie w zajęciach w danym roku artystycznym decyduje kolejność zgłoszeń.
3. Uczestnicy korzystają z materiałów i sprzętu w obecności pracownika – instruktora.
4. Zajęcia mogą być odpłatne, wysokość opłaty ustala Dyrektor SOK. Wykaz sekcji objętych
odpłatnością i wysokości składek określa cennik (załącznik nr 1).
5. Warunkiem zgłoszenia Uczestnika do sekcji lub koła zainteresowań jest wypełnienie
i dostarczenie do KASY SOK następujących dokumentów:
✓ formularz zgłoszeniowy /deklaracja członkowska/ - załącznik nr 2,
✓ oświadczenie o zobowiązaniu się do uiszczania składek członkowskich (w przypadku
sekcji odpłatnych) - załącznik nr 3,
✓ Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku - załącznik nr 4,
✓ Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - załącznik nr 5.
6. Decyzję o przyjęciu Uczestnika do sekcji lub koła zainteresowań podejmuje instruktor
prowadzący, uwzględniając predyspozycje kandydata do uczestnictwa w zajęciach oraz
dostępność wolnych miejsc na poszczególnych poziomach zaawansowania.
7. Dłużnicy wobec Strzeleckiego Ośrodka Kultury będą mieli możliwość zapisów
i uczestnictwa w zajęciach po uregulowaniu wcześniejszych zobowiązań.
8. Zwolnienie z odpłatności Uczestnika może nastąpić wyłącznie w trudnej sytuacji
materialnej uniemożliwiającej poniesienie kosztów opłaty członkowskiej. Zwolnienie
może nastąpić na podstawie decyzji Dyrektora, po uprzednim uwzględnieniu pisemnego,
umotywowanego wniosku Uczestnika lub jego prawnego Opiekuna. Dyrektor może
zwolnić Uczestnika z odpłatności na czas określony, całkowicie, bądź częściowo.
9. Wpłaty członkowskie należy uiszczać miesięcznie – do 15 dnia każdego miesiąca
(z góry) w siedzibie SOK gotówką w kasie lub przelewem na rachunek bankowy
nr 46 8907 1089 2002 1001 2221 0002. Od nieterminowych wpłat zostaną naliczane
odsetki.
10. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest okazanie dowodu wpłaty instruktorowi
prowadzącemu, bądź opiekunowi sekcji.

11. Wysokość składek nie ulega zmianie w przypadku niewykorzystania wszystkich zajęć lub
różnej ich liczby w miesiącu, stanowi stałą opłatę członkowską. Tylko rezygnacja
Uczestnika z członkostwa zwalnia z zobowiązania finansowego wobec SOK.
12. W przypadku nie odbywania się zajęć z winy Organizatora, Organizator skoryguje
wysokość odpłatności, a informacja o należnej wpłacie zostanie przedstawiona
Uczestnikom.
13. Pracownie, sekcje i zespoły artystyczne prowadzone są przez pracowników SOK oraz
przez inne osoby w oparciu o umowy cywilno-prawne.
14. Dyrektor SOK wyznacza pracowników o odpowiednich umiejętnościach do prowadzenia
poszczególnych zajęć.
15. Do zadań pracownika-instruktora prowadzącego zajęcia należy w szczególności:
a) sporządzanie i prowadzenie listy uczestników,
b) informowanie uczestników o terminach zajęć,
c) organizacja pracy i ćwiczeń z uwzględnieniem ilości wykonywanych prac
przypadających na jednego uczestnika zajęć.
d) układanie rocznych programów merytorycznych i artystycznych zajęć oraz
odpowiedzialność za ich realizację.
e) prezentacja dorobku na występach lokalnych, udział w konkursach i festiwalach,
f) prowadzenie Dziennika Zajęć.
16. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo podczas zajęć ponosi instruktor lub opiekun sekcji,
wyłącznie podczas ich trwania.

Załącznik nr 1

CENNIK SEKCJI SOK 2019/2020

opłata za 1 m-c
NAZWA SEKCJI LUB KOŁA

Sekcja taneczna

rytmika / balet

płatność do 15-go
dnia miesiąca
25,00 zł

zespół taneczny ,,Klik”

25,00 zł

hip hop „Freak Beat”

25,00 zł

breakdance

25,00 zł

Pracownia plastyczna

35,00 zł

Zajęcia plastyczne dla
dzieci
Warsztaty wokalne

25,00 zł

Klub modelarski

30,00 zł

Sekcja teatralna dla
dzieci i młodzieży

25,00 zł

40,00 zł

Załącznik nr 2

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
/deklaracja członkowska/
do sekcji zainteresowań Strzeleckiego Ośrodka Kultury 2019/2020

Imię uczestnika zajęć:
Nazwisko uczestnika zajęć:
Data urodzenia
Adres zamieszkania:
miejscowość
ulica/nr domu/nr mieszkania
email:
telefon:
nazwa sekcji/koła:
Oświadczam iż zapoznałem/am się z regulaminem uczestnictwa w kołach i sekcjach SOK
i zobowiązuje się do przestrzegania zasad w nim zawartych (regulamin dostępny na
www.sok.strzelceopolskie.pl).

…………………………………….……………
/podpis Opiekuna prawnego Uczestnika/

Załącznik nr 3

...................................................................................
Imię i nazwisko
...................................................................................
...................................................................................
Adres
..................................................................................
Telefon

OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem/am się z regulaminem uczestnictwa w sekcjach
i kołach zainteresowań Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich. Z dniem
...................................................... zobowiązuję do terminowego opłacania składek członkowskich
w wysokości: ..................................................... miesięcznie,
(kwota)

za uczestnictwo: ...........................................................................
(imię i nazwisko uczestnika)

w sekcji: ............................................................................................
(nazwa sekcji/koła)

..................................................
(data)

..........................................................
(czytelny podpis)

Załącznik nr 4

Oświadczenie
o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku

Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. Z 2006r. , Nr 90, poz. 631 z pozn. zm.), ja nizej podpisany(a),
…..............................................................................zamieszkały(a) w …...................................................................
przy ul. …..….............................................................................................................................................. niniejszym
wyrazam zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunku mojego dziecka /mojego wizerunku/ * przez
Strzelecki Osrodek Kultury z siedzibą w Strzelcach Opolskich plac Stefana Zeromskiego 7; 47-100
Strzelce Opolskie oraz jego przetwarzanie na warunkach okreslonych w niniejszej zgodzie.
Wizerunek utrwalony będzie w szczegolnosci podczas wybranych zajęc, wycieczek i innych
uroczystosci
w ramach działalnosci Strzeleckiego Osrodka Kultury bez koniecznosci kazdorazowej akceptacji.
Celem przetwarzania wizerunku będzie promowanie postaw proedukacyjnych jak i promocja
Strzeleckiego Osrodka Kultury w srodowisku.
Zgoda obejmuje utrwalanie, obrobkę, powielanie, wykorzystanie wykonanych zdjęc lub filmu za
posrednictwem dowolnego medium (telewizja, prasa, internet).
Oswiadczam, iz niniejszym zgoda jest:
- nieodpłatna
- odwołalna w dowolnym momencie (w całosci lub częsci)
- nieograniczona terytorialnie
- nieograniczona czasowo (do momentu wycofania zgody).
Wizerunek moze byc uzyty do roznego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania
i kompozycji, a takze zestawiony z wizerunkami innych osob. Moze byc uzupełniony towarzyszącym
komentarzem, z imieniem i nazwiskiem, bez obowiązku akceptacji produktu koncowego.
Wizerunek nie moze byc uzyty w formie lub publikacji obrazliwej lub naruszac w inny sposob dobr
osobistych.
Wizerunek nie moze byc uzyty dla innych celow niz okreslone w przedmiocie umowy.

……………………………………………………………………..
Czytelny podpis uczestnika / rodzica / opiekuna prawnego

*niepotrzebne skreslic

Załącznik nr 5

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/E informujemy, że:
1. Administratorem danych pozyskiwanych i przetwarzanych w Strzeleckim Ośrodku Kultury
w Strzelcach Opolskich jest Strzelecki Ośrodek Kultury – Dyrektor SOK, z siedzibą Pl. Żeromskiego
7, 47-100 Strzelce Opolskie.
1. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z
przetwarzaniem
danych
poprzez
telefon
774240500
oraz
adres
e-mail:
sok@sok.strzelceopolskie.pl.
2. Celem zbierania danych jest realizacja statutowych zadań jednostki.
3. Jeżeli Państwa dane zostały pozyskane przez Administratora i są przez niego przetwarzane,
przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania
i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku zbierania danych w oparciu o Państwa zgodę, można odmówić przekazania danych,
przy czym może się to wiązać z brakiem możliwości wzięcia udziału w danym przedsięwzięciu,
projekcie lub otrzymaniu danego świadczenia.
4. Dane udostępnione przez Państwa mogą podlega udostępnieniu podmiotom trzecim
obsługującym lub udostępniającym systemy informatyczne, przy czym zakres przetwarzania
ograniczony jest tylko i wyłącznie do zakresu związanego z realizacją zadań w tych systemach,
takich jak wdrożenie, naprawa, konserwacja tych systemów lub hosting danych. Państwa dane
możemy przekazywać również innym administratorom przetwarzającym je we własnym imieniu,
takim jak podmioty prowadzące działalność pocztową, kurierską lub płatniczą (banki), jednakże
tylko w zakresie niezbędnym do realizacji świadczeń względem Państwa. Odbiorcami danych
mogą być również instytucje upoważnione z mocy prawa.
5. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów dotyczących instrukcji
kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i działania archiwów zakładowych. Zbiory
tworzone doraźnie usuwamy bezpośrednio po osiągnięciu celu przetwarzania.

……………………………………………………………………..
Czytelny podpis uczestnika / rodzica / opiekuna prawnego

