
Zarządzenie nr 1/2023

Dyrektora Centrum Kultury Biblioteki i Sportu w Lelisie

z dnia 7 lutego 2023 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu zajęć  w  Centrum Kultury- Biblioteki i Sportu w Lelisie w  roku 2023

Na  podstawie   Statutu  Centrum  Kultury-Biblioteki  i  Sportu  stanowiącego  załącznik  do  uchwały

Nr VII/58/2015 Rady Gminy Lelis z dnia 24 września 2015 r. w sprawie połączenia samorządowych

instytucji  kultury  Gminnego  Ośrodka  Kulturalno-Oświatowego  w  Lelisie  i  Gminnej  Biblioteki

Publicznej w Lelisie, w jedną instytucję kultury o nazwie: Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie

( Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 8251), w związku z art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r.

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( t. j. Dz. U. z 2020r., poz.194 ze zm.) zarządza

się, co następuje:

§1.

Ustala się Regulamin zajęć w Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie w roku 2023 w brzmieniu

określonym w załączniku do zarządzenia. 

§2.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się pracownikom Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w

Lelisie.

§3.

Traci moc Zarządzenie Nr  4/2022 Dyrektora Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie z dnia 20 

września 2022r.  w sprawie  ustalenia Regulaminu zajęć w Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w 

Lelisie w roku szkolnym 2022/2023.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik do Zarządzenia Nr  1/2023 Dyrektora Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie z dnia 7 września 2023r.  w sprawie  

ustalenia Regulaminu zajęć w Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie w roku 2023.

REGULAMIN  ZAJĘĆ W CENTRUM KULTURY BIBLIOTEKI I SPORTU W LELISIE

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

§ 1.

INFORMACJE OGÓLNE

1. Organizatorem zajęć jest Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie z siedzibą przy ul. Szkolnej

48, 07-402 Lelis, zwany dalej w treści regulaminu CK-BiS lub Organizatorem.

2. Uczestnikiem zajęć jest osoba niepełnoletnia/pełnoletnia, będąca mieszkańcem Gminy Lelis.

3.  Regulamin określa zasady prowadzenia i uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez CK-BiS.

4. Zajęcia  odbywają  się  w ramach działalności  statutowej  CK-BiS,  zgodnie  z  ustalonym grafikiem

zajęć.

5. Zajęcia są nieodpłatne lub częściowo odpłatne.

§ 2.

OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

CK-BiS jest zobowiązany do:

1)  zapewnienia  uczestnikom  pracowni/sal/pomieszczeń  oraz  materiałów,  urządzeń  i  narzędzi

niezbędnych do uczestnictwa w zajęciach, 

2) informowania uczestników /rodziców/ opiekunów prawnych  o wszelkich istotnych kwestiach dot.

zajęć.  Informacje  będą  zamieszczane  na  profilu  FB  CK-BiS,  a  w  indywidualnych  sprawach-

przekazywane drogą telefoniczną.

§ 3.

ZASADY UCZESTNICTWA

1. Warunkiem  uczestnictwa  w  zajęciach  jest  zapisanie  uczestnika  za  pomocą  elektronicznego

formularza rejestracji  zamieszczonego na stronie CK-BiS oraz podpisanie przez osoby upoważnione

oświadczeń stanowiących załączniki do formularza.

2.  W  czasie  zajęć  w  pracowniach/salach/pomieszczeniach  przebywają  tylko  uczestnicy  zajęć.

Korzystanie z pomieszczeń/ sal/ pracowni odbywa się zgodnie z ich przeznaczeniem.

3. W przypadku niepełnoletnich uczestników, o obecności rodzica lub opiekuna prawnego podczas

zajęć decyduje instruktor.

4.  CK-BiS  nie zapewnia opieki nieletnim uczestnikom przed i po zajęciach.

5. Instruktorzy  nie ponoszą odpowiedzialności za nieletnich uczestników przed  i po zajęciach.

6.  Instruktorzy  nie  ponoszą  odpowiedzialności  za  nieletnich  uczestników  opuszczających

pracownie/sale/pomieszczenia w trakcie zajęć (np. wyjście do toalety).



7.  Każdy  uczestnik  zobowiązany  jest  przestrzegać   postanowień  niniejszego  Regulaminu,

poszanowania  mienia  CK-BiS,  przestrzegania  zasad  bezpieczeństwa  i  kulturalnego  zachowania

względem współuczestników zajęć, instruktorów, pracowników CK-BiS i osób trzecich.

8. Instruktor ma prawo skreślić uczestnika z listy uczestników w przypadku:

1) braku uiszczenia opłaty za zajęcia po upływie 7 dni roboczych od wyznaczonego terminu płatności,

2) nagannego zachowania utrudniającego prowadzenie zajęć,

3) trzech pod rząd  nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach.

9.  Zmniejszenie  liczby  uczestników  zajęć  poniżej  minimum  ustalonego  dla  każdej  grupy  może

skutkować likwidacją grupy zajęciowej.

10. Dokumentem potwierdzającym obecność na zajęciach jest dziennik obecności prowadzony przez

instruktora.

11.  Zapisanie  uczestnika  na  zajęcia   za  pomocą  elektronicznego formularza   rejestracji   oznacza

akceptację wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu i jego załączników.

§4.

ODWOŁANIE ZAJĘĆ

1. Zajęcia mogą zostać odwołane w przypadku:

1) choroby instruktora,

2) sytuacji, gdy na terenie CK-BiS odbywa się impreza artystyczna lub uroczystość uniemożliwiająca

przeprowadzenie zajęć,

3) zaistnienia przypadków tzw. siły wyższej,

4) wyjazdu instruktora na konkursy, warsztaty, szkolenia.

2. W przypadku odwołania zajęć z powodów określonych w ust.  1 pkt 1,2,4,  instruktor wyznaczy

nowy termin ich przeprowadzenia.

§5.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ/RODZICÓW /OPIEKUNÓW PRAWNYCH

1. Wszyscy Uczestnicy zajęć są zobowiązani  do:

1) przestrzegania i zachowania czystości oraz poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania,

2)  przestrzegania  wszelkich  form  ostrożności  podczas  wykonywania  prac  i  ćwiczeń  oraz

nieprzynoszenia na zajęcia substancji i przedmiotów niebezpiecznych dla innych uczestników zajęć.

3) po każdych zajęciach odłożenia materiałów, narzędzi i urządzeń  w przeznaczone do tego miejsce,

oczyszczenia  narzędzi  i  innych  używanych  przez  uczestnika  przedmiotów,  oraz  uprzątnięcia

stanowiska pracy/ćwiczeń,

4) stosowania się do poleceń instruktora,

5)  poszanowania  mienia  CK-BiS,  jak  również  pomieszczeń/pracowni/sal  w  których  odbywają  się

zajęcia



6)  poszanowania  materiałów  wykorzystywanych  podczas  zajęć  tj:  szkła,  wikliny  i  gliny,  w  tym:

zabezpieczenia szkła przed stłuczeniem, uszkodzeniem, wikliny i gliny przed wysychaniem, 

7)  zachowania  szczególnej  ostrożności  przy  odkładaniu  i  zdejmowaniu   materiałów,  urządzeń,

przyrządów i prac z półek,

2. Pełnoletni uczestnicy zajęć poza obowiązkami wymienionymi w ust 1 są zobowiązani:

1 ) pisemnie informować o zamiarze rezygnacji z zajęć miesiąc wcześniej,

2) terminowo dokonywać opłat za udział w zajęciach,

3) ponosić odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia, zniszczenia spowodowane przez ich udział

w zajęciach.

3.Rodzice/ opiekunowie prawni uczestnika zajęć są zobowiązani do:

1) informowania instruktora przed zajęciami o każdej niedyspozycji uczestnika,

stanie jego zdrowia, jeśli może mieć wpływ na ograniczenia w wykonywaniu zadań na zajęciach,

2) dopilnowania, aby niedysponowany uczestnik nie brał udziału w zajęciach,

3)  ponoszenia  odpowiedzialności  za  ewentualne  uszkodzenia,  zniszczenia  spowodowane  przez

nieletniego uczestnika zajęć,

4) odebrania nieletniego natychmiast po zakończeniu zajęć,

5) terminowego dokonywania opłat za udział w zajęciach,

6) dopilnowania, aby uczestnik zajęć przestrzegał zasad niniejszego Regulaminu,

7) pisemnego   poinformowania o zamiarze rezygnacji z zajęć miesiąc wcześniej. 

3. Nieletni uczestnicy  są przyprowadzani oraz odbierani tylko przez osoby zdrowe, stosujące zasady

bezpieczeństwa związane z COVID-19.

4. Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych z tytułu COVID 19, nie wolno

przyprowadzać nieletniego uczestnika na zajęcia, a w przypadku pełnoletniego uczestnika- brać w

nich udział.

5. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany poinformować prowadzących zajęcia ceramiki o tym, czy

niepełnoletni  uczestnik na coś choruje (  astma, alergia)  bądź posiada widoczne urazy.  Uczestnicy

pełnoletni informują o tym fakcie osobiście instruktora.

6. Nie dopuszcza się do udziału w zajęciach uczestników przeziębionych,  z widocznymi objawami

choroby  min.:  katar,  kaszel,  temperatura  powyżej  37  stopni  C.  Prowadzący  zajęcia  ceramiki

każdorazowo  mogą  podjąć  decyzję  o  niedopuszczeniu  uczestnika  do  zajęć,  jeśli  uznają,  że  stan

fizyczny uczestnika jest nieodpowiedni do udziału w zajęciach. 

7.Rodzic/opiekun  prawny   wyraża  zgodę  na  pomiar  temperatury  niepełnoletniego  uczestnika

termometrem  bezdotykowym  zaraz  po  wejściu  na  teren  CK-BiS,  a  także  kontrolę  temperatury

niepełnoletniego uczestnika w razie konieczności, podczas jego pobytu na zajęciach. 



§6.

PŁATNOŚCI

1. Płatności za zajęcia należy wpłacać terminowo, zgodnie z harmonogramem określonym w ust. 3

na  rachunek nr 37  8923  0008  0180  0379  2018  0001  w  Banku  Spółdzielczym  w  Ostrowi

Mazowieckiej Oddział w Lubotyniu

2. W  tytule  przelewu  należy  wpisać:   imię  i  nazwisko  dziecka/uczestnika  oraz  treść:  ZAJĘCIA

(GIMNASTYKI  KOREKCYJNEJ,  CERAMIKI,  WITRAŻU, WIKLINY,  TAŃCÓW LUDOWYCH) -  zgodnie  z

wyborem  zajęć.  Brak  wpłat  w  terminach  wskazanych  w  ust.  3  ,  będzie  skutkować

niedopuszczeniem uczestnika zajęć do zajęć.

3. Harmonogram płatności  za zajęcia:

1) GIMNASTYKA KOREKCYJNA: 

a) I transza- płatność w wysokości 180 zł  do dnia  3 października 2022 r.,

b) II transza- płatność w wysokości 180 zł  do dnia 30 stycznia 2023 r.

2) CERAMIKA:

a) I transza- płatność w wysokości 270 zł do dnia 3 października 2022 r.

b) II transza- płatność w wysokości 270 zł do dnia 30 stycznia 2023 r.

3) WIKLINA:

a) I transza- płatność w wysokości 320 zł do dnia 7 października 2022 r.

b) II transza- płatność w wysokości 320 zł do dnia 2 lutego 2023 r.

4) WITRAŻ:

a) I transza- płatność w wysokości 220 zł do dnia 4 listopada 2022 r.

b) II transza- płatność w wysokości 270 zł do dnia 2 lutego 2023r.

5) TAŃCE LUDOWE:

a) I transza- płatność 360 złotych do 6 marca 2023 r.

b) II transza- płatność 270 złotych do 6 lipca 2023 r.

c) III transza- płatność 270 złotych do 6 października 2023 r.

4. Organizator nie przewiduje zwrotu opłat w przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w zajęciach,

chyba że:

1) rezygnacja  wynika  z  okoliczności  obiektywnych,  których  pełnoletni  uczestnik,  rodzic/  opiekun

prawny uczestnika zajęć przy zachowaniu należytej staranności nie mógł przewidzieć (przewlekła

choroba, wypadek, zmiana miejsca zamieszkania),

2) pełnoletni uczestnik/ rodzic/opiekun prawny uczestnika zajęć pisemnie poinformuje Organizatora

o  rezygnacji z zajęć na  miesiąc przed tym faktem. 

5. Organizator honoruje kartę Dużej Rodziny  oraz kartę z programu „ rodzina trzy plus” i wynikające

z nich zniżki.



6. Opłata za zajęcia jest imienna i nie może być przekazywany innej osobie.

§7.

ZAJĘCIA GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

1. Zajęcia odbywają się w każdy czwartek z wyjątkiem ferii zimowych i dni ustawowo wolnych od

pracy w dwóch grupach po maksymalnie 15, minimalnie 8 uczestników każda.

1)  Grupa pierwsza: dzieci w wieku od 6 do 8 lat. Zajęcia od godz.: 15:30 do godz.: 16:30,

2)  Grupa druga: dzieci w wieku od 9 do 13 lat. Zajęcia od godz.: 17:00 do godz.: 18:00.

2. Zajęcia rozpoczynają się 6 października 2022 r., a kończą 25 maja 2023 r.

3. O przyjęciu do danej  grupy decyduje rok urodzenia uczestnika oraz kolejność zgłoszenia.

4. Rodzic/opiekun prawny zapewnia dziecku wygodny strój i obuwie sportowe.

5. Zaleca się poinformowanie instruktora o stwierdzonych przez lekarza wadach postawy uczestnika

zajęć.

§8.

ZAJĘCIA CERAMIKI

1. Zajęcia odbywają się w każdy czwartek z wyjątkiem ferii zimowych i dni ustawowo wolnych od

pracy w dwóch grupach po maksymalnie 5 minimalnie 3 uczestników każda.

1)  Grupa pierwsza: dzieci w wieku od 8 do 15 lat. Zajęcia od godz.: 13:45  do godz.: 14:45,

2)  Grupa druga: dzieci w wieku od 8  do 15  lat. Zajęcia od godz.: 15:00 do godz.: 16:00.

2. Zajęcia rozpoczynają się 6 października 2022r., a kończą 25 maja 2023 r.

3. O przyjęciu do danej  grupy decyduje rok urodzenia uczestnika.

4.Postanowienia szczegółowe dotyczące pieca:

1) Piec jest obsługiwany wyłącznie przez instruktora i  będzie uruchamiany do wypału przy pełnym

załadunku, czyli gdy liczba prac będzie wystarczająca by zapełnić piec.

2) Do wypału trafiają prace wykonane przez uczestników zajęć w pracowni w ramach zajęć ceramiki. 

3) Prace wykonane poza pracownią nie będą wypalane. 

4) Prace wypalane będą dwukrotnie; pierwszy wypał na biskwit, drugi wypał po szkliwieniu. 

5)  Istnieje  możliwość  wypalenia  pracy  po  ponownym  szkliwieniu  za  dodatkową  opłatą  wg

indywidualnych ustaleń z Organizatorem. 

6) uczestnicy zajęć mają prawo zabrać gotowe, zakończone prace do domu.

§9.

ZAJĘCIA WITRAŻU

1. Zajęcia odbywają się w każdy wtorek  z wyjątkiem ferii zimowych i dni ustawowo wolnych od pracy

w dwóch grupach po maksymalnie 5 minimalnie 3 uczestników każda.

1)  Grupa pierwsza: dzieci w wieku od 10 do 13 lat. Zajęcia od godz.: 13:20 do godz.:14:20,



2)  Grupa druga: dzieci w wieku od 10 do 13 lat. Zajęcia od godz.: 14:30 do godz.: 15:30.

2. Zajęcia rozpoczynają się 8 listopada 2022 r., a kończą 30 maja 2023 r.

3. O przyjęciu do danej  grupy decyduje rok urodzenia uczestnika.

4. Uczestnicy zajęć mają prawo zabrać gotowe, zakończone prace do domu.

§10.

ZAJĘCIA WIKLINY

1. Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek z wyjątkiem ferii zimowych i dni ustawowo wolnych od

pracy w jednej grupie z maksymalnie 5, minimalnie 3 uczestnikami. Zajęcia od godz.: 17:00 do godz.:

19:00. Zajęcia rozpoczynają się 10 października 2022 r., a kończą 29 maja 2023 r.

2. W zajęciach biorą udział osoby pełnoletnie.

3. Uczestnicy zajęć winni posiadać wygodny strój oraz fartuch zabezpieczający przed uszkodzeniami

garderoby podczas zajęć. 

4. Uczestnicy zajęć mają prawo zabrać gotowe, zakończone prace do domu.

§11.

ZAJĘCIA GRUPY TEATRALNEJ

1. Zajęcia odbywają się w każdy piątek z wyjątkiem ferii zimowych i dni ustawowo wolnych od pracy

w jednej grupie.

2. Maksymalna liczebność grupy - 12, minimalna liczebność grupy 8 uczestników. Zajęcia od godz.:

14:30 do godz.: 15:30.

3. W zajęciach biorą udział dzieci w wieku: 12-15 lat.

4. Zajęcia rozpoczynają się 7 października 2022 r., a kończą 26 maja 2023 r.

5. O przyjęciu do  grupy decyduje rok urodzenia uczestnika.

6.  Członkowie grupy teatralnej,  którzy  mają  100% frekwencję  na  zajęciach  lub usprawiedliwione

wszystkie nieobecności, raz w roku bezpłatnie uczestniczą w wyjeździe do teatru na spektakl. Termin

i repertuar ustala instruktor. Pozostali uczestnicy pokrywają 50% kosztu wyjazdu (transport, bilet/y

wstępu). 

§12.

ZAJĘCIA TAŃCÓW LUDOWYCH

1. Zajęcia odbywają się w raz w tygodniu przez dwie godziny (120 minut cztery razy w miesiącu) z

wyjątkiem ferii  zimowych i  dni ustawowo wolnych od pracy w jednej grupie z maksymalnie 8,

minimalnie 5 parami. 

2. Zajęcia rozpoczynają się 1 marca 2023 r., a kończą 30 grudnia 2023 r. Dzień zajęć uczestnicy ustalą

z instruktorem na pierwszych zajęciach organizacyjnych.

3.  W zajęciach biorą udział osoby pełnoletnie.

4. Uczestnik winien posiadać na zajęciach wygodny strój i obuwie sportowe.



§ 13.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany Regulaminu i bieżące informacje będą

przekazywane uczestnikom osobiście lub telefonicznie. 

2. O sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie decyduje dyrektor Centrum Kultury Biblioteki i

Sportu w Lelisie.

3.  Wszelkie  uwagi  i  propozycje  dotyczące funkcjonowania  zajęć  należy  zgłaszać  bezpośrednio  do

dyrektora Centrum Kultury Biblioteki i Sportu w Lelisie.

4. Każdy z instruktorów będzie prowadził listę rezerwową uczestników zajęć. W przypadku zwolnienia

się miejsca z powodu okoliczności określonych w § 3 ust. 8 pkt 1-3 i § 6 ust. 4 pkt 1-2 niniejszego

regulaminu, na listę uczestników będzie wpisywany kolejnych uczestnik zajęć wg kolejności zgłoszeń 

(rejestracji).


