
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/2016 

z dnia 29.08.2016  r. 
 

REGULAMIN ZAJĘĆ STAŁYCH /PŁATNYCH/ 

  
 

1. Organizatorem zajęć stałych jest Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie ul. Regucka 1, 05-430 

Celestynów, tel. 22 789-71-02. 

2. Warunkiem udziału w zajęciach jest podpisanie przez osobę pełnoletnią deklaracji uczestnictwa. 

3. Na zajęciach obowiązuje zmiana obuwia. 

4. Za bezpieczeństwo uczestników w czasie trwania zajęć odpowiada Instruktor prowadzący. 

5. Wysokość miesięcznej opłaty za zajęcia jest naliczana wg cennika ustalonego przez GOK. W przypadku                   

    2-tygodniowej nieobecności opłata wynosi 50 % stawki za m-c. 

6. Opłaty za zajęcia należy uiszczać przelewem na konto GOK z podaniem imienia i nazwiska uczestnika  

   zajęć, nazwy zajęć oraz miesiąca, którego opłata dotyczy (Gminny Ośrodek Kultury ul. Regucka 1,  

   05-430 Celestynów, Bank Spółdzielczy O/Celestynów 57 8001 0005 2002 0008 6121 0003). 

7. Opłaty za zajęcia należy regulować miesięcznie do 25 dnia każdego miesiąca. 

8. O rezygnacji uczestnika z zajęć należy poinformować instruktora lub zgłosić ten fakt w biurze GOK. 

9. Na pisemny wniosek osoby pełnoletniej Dyrektor GOK może zmniejszyć lub zwolnić z opłat za zajęcia. 

10. Organizator nie ubezpiecza uczestników zajęć stałych. 

11. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na zajęciach. 
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