REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
w Młodzieżowym Domu Kultury w Przemyślu

1. Informacja o prowadzonych zajęciach dostępna jest na stronie internetowej i na tablicy
ogłoszeń
2. Zapisy na zajęcia odbywają się w siedzibie głównej MDK
3. Uczestnikami zajęć mogą być osoby, wyrażające chęć uczestnictwa w nich, spełniające
kryteria wiekowe i warunki regulaminu. W przypadku małoletnich konieczna jest zgoda
rodziców/opiekunów.
4. Indywidualnie do potrzeb zajęć nauczyciel ustala sposób ich prowadzenia i zasady pracy.
5. Nauczyciel sprawuje opiekę nad uczestnikami wyłącznie podczas trwania zajęć, natomiast
rodzice niepełnoletnich uczestników są za nich odpowiedzialni przed zajęciami i po ich
zakończeniu.
6. Ze względu na specyfikę działalności MDK lub z powodu choroby instruktora zajęcia mogą
zostać odwołane, o czym informacje będą podawane na tablicy ogłoszeń MDK i stronie
internetowej.
7. MDK zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym informacje będą podawane na
tablicy ogłoszeń MDK i stronie internetowej.
8. MDK nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty uczestników przynoszone na zajęcia.
9. Zasady korzystania z materiałów udostępnianych przez MDK określają prowadzący zajęcia
instruktorzy.
10. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja niniejszego regulaminu oraz
przestrzeganie norm społecznych wobec innych osób, a także przepisów BHP i
przeciwpożarowych obowiązujących we wszystkich pomieszczeniach MDK.
11. Uciążliwi (utrudniający innym korzystanie z zajęć i nieprzestrzegający przepisów
porządkowych obowiązujących w MDK) uczestnicy mogą zostać skreśleni z listy uczestników
zajęć.
12. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, uczestnicy zajęć i imprez obowiązani są do
stosowania się do poleceń pracownika MDK.
13. MDK zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć i nagrań filmowych wykonanych podczas
organizowanych zajęć i imprez w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z
działalnością MDK.
14. Uczestnik zajęć ma prawo do przebywania na terenie MDK w dniach i godzinach
wyznaczonych na zajęcia.
15. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia MDK
ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania
16. W imieniu uczestników małoletnich sprawy organizacyjne załatwiają rodzice lub prawni
opiekunowie.
17. Dyrektor placówki może, w drodze decyzji skreślić wychowanka z listy uczestników w danej
grupie w następujących przypadkach: długotrwałej nieusprawiedliwionej absencji uczestnika
na zajęciach, rażącego lub wielokrotnego naruszania reguł kultury osobistej, zasad współżycia
społecznego, negatywnego i demoralizującego wpływu na innych uczestników.

18. Uchyla się zarządzenia i regulaminy w tym zakresie obowiązujące do chwili wprowadzenia
niniejszego Regulaminu.
19. Regulamin zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej nr 3/2014 w dniu 03.04.2014.

