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REGULAMIN  

ZAPISÓW I UCZESTNICTWA W GRUPACH ARTYSTYCZNYCH  

 SOKiS NA SEZON ARTYSTYCZNY 2022/2023 

 
1. Ilekroć w niemniejszym Regulaminie jest mowa o SOKiS należy przez to rozumieć 

Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie.  

2. Zapisy do grup artystycznych SOKiS mają miejsce w I połowie września każdego roku. 

Ich termin jest ogłaszany na stronie internetowej https://kultura.gmina.mielec.pl/  oraz na 

tablicach ogłoszeniowych Gminy Mielec oraz SOKiS.  

3. Zapisy na sezon artystyczny 2022/2023 odbywają się w Ośrodku Kultury w Chorzelowie 

oraz Filii w Woli Mieleckiej w dniach 05-09 września 2022r. godz. 14.00-18.00. 

4. Wiek uczestników w zależności od rodzaju zajęć określa się na 4-19 lat. Kandydaci 

muszą posiadać podstawowe zdolności ruchowe i wrażliwość muzyczną (zespoły 

taneczne, zespoły muzyczne, grupy wokalne), zdolności dykcyjne (warsztaty teatralne) 

oraz manualne (warsztaty plastyczne) weryfikowane przez instruktora podczas zajęć 

grupy. 

5. Osoby młodsze bądź starsze niż wymienione w pkt. 4 mogą być zapisane jedynie za zgodą 

instruktora prowadzącego grupę. 

6. Pierwszeństwo zapisu mają osoby uczęszczające na zajęcia w sezonie artystycznym 

2021/2022. Następnie decyduję kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. 

7. Uczestnicy znajdują się pod opieką instruktorów tylko i wyłącznie w godzinach 

zaplanowanych zajęć oraz występów artystycznych.  

8. Uczestnik zajęć zobowiązany jest uczęszczać na zajęcia i wydarzenia kulturalne 

organizowane przez SOKiS. W przypadku powtarzających się nieusprawiedliwionych 

nieobecności na zajęciach bądź wydarzeniach, uczestnik zajęć na wniosek prowadzącego 

instruktora może zostać skreślony z listy uczestników.   

9. W celu utworzenia grupy artystycznej, minimalna ilość uczestników musi wynosić:  

- dla zajęć muzycznych i teatralnych minimum 5 osób; 

- dla zajęć tanecznych, plastycznych minimum 8 osób. 

10. Maksymalna ilość uczestników jednej grupy artystycznej wynosi 25 osób.  

11. Opłata główna za zajęcia na sezon artystyczny 2022/2023 wynosi: 

- indywidualne zajęcia muzyczne (200,00 złotych za semestr od osoby): nauka gry na 

keyboardzie, nauka gry na skrzypcach, młodzieżowa grupa wokalna;  

- grupowe zajęcia muzyczne (150,00 złotych za semestr od osoby): dziecięca grupa 

wokalna, nauka gry na gitarze klasycznej, zespół wokalno-muzyczny, nauka gry na 

ukulele; 

- zajęcia taneczne (150,00 złotych za semestr od osoby): zespół tańca estradowego, 

taniec towarzyski, zumba kids; 

- zajęcia taneczne (100,00 złotych za semestr od osoby); małe formy taneczne, rytmika, 

taniec ludowy dla dzieci,  

- zajęcia plastyczne (100,00 złotych za semestr od osoby); 

- zajęcia teatralne (100,00 złotych za semestr od osoby); 

- nauka programowania (cena ustalana indywidualnie z BIT-PRO Akademia 

Komputerowa) 

12. Za zajęcia rekreacyjno-sportowe dla młodzieży i dorosłych (trening funkcjonalny, 

zumba dla młodzieży i dorosłych), określa się opłatę w wysokości 7 złotych za jedno 

wejście lub 70,00 złotych za 11 wejść. Rozliczenie odbywać się będzie na podstawie 

wejściówek lub karnetów dostępnych w SOKiS Chorzelów oraz Filii w Woli Mieleckiej.  
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13. Dla osób zapisujących więcej niż jedno dziecko z rodziny wprowadza się zniżki:  

- 20% od opłaty głównej przy zapisie dwóch dzieci,  

- 30% od opłaty głównej przy zapisie trzech dzieci i więcej dzieci,  

14. Wpłat za zajęcia z wyłączeniem opłat za naukę programowania, należy dokonywać 

wyłącznie na konto bankowe: 

Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie 

Chorzelów 307, 39-331 Chorzelów  

konto bankowe: 34 1240 2656 1111 0000 3793 7564 

W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko dziecka lub dzieci, rodzaj zajęć,  

nazwisko instruktora.  

15. Opłaty zgodnie z listą osób przyjętych, dostarczoną przez instruktora prowadzącego 

grupę, należy wpłacić:  

- za I semestr do dnia 31 października 2022 roku,  

- za II semestr do 28 lutego 2023 roku.  

16. Za każdy dzień zwłoki w opłatach wymienionych w pkt. 12 naliczane będą ustawowe 

odsetki. 
17. Uczestnicy posiadający zaległości z lat ubiegłych do momentu ich uregulowania nie będą 

zapisywani na zajęcia w sezonie 2022/2023. 
18. Zwolnione z opłat są rodziny z dostarczoną w terminie wpłat za zajęcia, pisemnie 

udokumentowaną (przez właściwą instytucję – GOPS, PCPR itp.) trudną sytuacją 

materialną. 
19. Zwolnione z opłat są grupy reprezentacyjne (koncertowe) zespołów artystycznych 

wybrane przez instruktorów prowadzących grupę. 
20. W przypadku nieterminowych wpłat uczestnik zajęć może zostać skreślony z listy 

uczestników.  
21. W przypadku dużej ilości wykreśleń lub z innych zgłoszonych przez instruktora 

powodów może zostać ogłoszony dodatkowy termin zapisów do danej grupy. 
22. Organizator nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas zajęć. 

23. Warunkiem przyjęcia do grupy jest: 

- pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego uczestnika zajęć na postanowienia 

niniejszego regulaminu - załącznik nr 1; 

- uzupełniona i podpisana karta opłat - załącznik nr 2a lub 2b; 

- uzupełniona i podpisana klauzula informacyjna zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych) i ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.  

- załącznik nr 3. 

24. W uzasadnionych przypadkach rodzicom/opiekunom prawnym uczestnika zajęć 

przysługuje odwołanie od niniejszego regulaminu do dyrektora SOKiS, tel. 17 584 14 83. 
 

 

  



  

facebook.com/kulturagminamielec 
3 

Załącznik nr 1 do Regulaminu zapisów i uczestnictwa  

w grupach artystycznych SOKiS w sezonie artystycznym 2022/2023 

 

 

ZGODA RODZICA / OPIEKUNA UCZESTNIKA ZAJĘĆ 

NA POSTANOWIENIA NINIEJSZEGO REGULAMINU 

                                                     

Imię i nazwisko uczestnika zajęć ………………………………………………………………. 

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych…………………………………………… 

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

Adres zamieszkania……………………………………………………………………………... 

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

PESEL ………………………………………………………………………………………….. 

Telefon kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego ……………………...……………………….. 

Informacje dodatkowe o uczestniku zajęć (alergie, choroby itp.) ...……………………….……… 

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

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

 

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody* na samodzielne przychodzenie na zajęcia i powrót do 

domu po zajęciach uczestnika zajęć w wieku powyżej 9 lat. 

Zgadzam się na warunki zawarte w niniejszym regulaminie. 

 

           

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

     (miejscowość i data)                      (podpis rodzica / opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr 2a do Regulaminu zapisów i uczestnictwa  

w grupach artystycznych SOKiS w sezonie artystycznym 2022/2023 

 

KARTA OPŁAT 

w grupach artystycznych SOKiS Chorzelów w sezonie artystycznym 2022/2023 

 

L.p. Nazwa zajęć* 
Imię i nazwisko 

Uczestnika** 

Opłata 

za 

semestr 

1.  
Grupa Teatralna  

/Chorzelów/ 
 100 zł 

2.  
Grupa Wokalna 

/Chorzelów/ 

 

 
150 zł 

3.  
Nauka gry na Keyboardzie  

/Chorzelów/ 

 

 
200 zł 

4.  
Nauka gry na Ukulele 

/Chorzelów/ 
 150 zł 

5.  
Nauka gry na Gitarze Klasycznej  

/Chorzelów/ 
 150 zł 

6.  
Nauka gry na Skrzypcach  

/Chorzelów/ 

 

 
200 zł 

7.  
Taniec Towarzyski  

/Chorzelów/ 
 150 zł 

8.  
Taniec Ludowy  

/Chorzelów/ 
 100 zł 

9.  
Zajęcia Plastyczne  

/Chorzelów/ 
 100 zł 

10.  
Zespół Wokalno-Muzyczny  

/Chorzelów/ 
 150 zł 

11.  
Zumba dla dzieci  

/Chorzelów/ 

 

 
150 zł 

12.  
 

Suma opłat /poz. od 1 do 11/** 

 

 

13.  

Zniżka za liczbę  dzieci z jednej rodziny 

2 dzieci - 20 % 

3 i więcej dzieci - 30% 

Imię/Imiona i nazwisko/a dzieci z jednej rodziny uczestniczących w zajęciach 

organizowanych przez SOKiS ………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

 

/poz. 12 x % należnej zniżki/**  

 

14.  
 

Opłat końcowa /poz. 12 –  poz. 13** 
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1. Terminy płatności:   

- I semestr do 31 października 2022 roku, 

- II semestr do dnia 28 lutego 2023 roku.      

2. Dane do przelewu:        

  Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Chorzelowie    

 Chorzelów 307   

 39-331 Chorzelów     

 NRB 34 1240 2656 1111 0000 3793 7564       

 W tytule wpłaty należy podać:  

Imię i nazwisko dziecka lub dzieci, rodzaj zajęć, imię i nazwisko instruktora. 

       

 

            

      …………………………………………….. 

                        Data i podpis rodzica /opiekuna prawnego 

  

* Zaznaczyć właściwe 

**  Uzupełnić właściwe  
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Załącznik nr 2b do Regulaminu zapisów i uczestnictwa  

w grupach artystycznych SOKiS w sezonie artystycznym 2022/2023 

 

KARTA OPŁAT 

w grupach artystycznych SOKiS Wola Mielecka w sezonie artystycznym 2022/2023 

 

L.p. Nazwa zajęć* 
Imię i nazwisko 

Uczestnika** 

Opłata 

za 

semestr 

1.  
Dziecięca Grupa Wokalna  

/Wola Mielecka/ 
 150 zł 

2.  
Zespół Tańca Estradowego  

/Wola Mielecka/ 
 150 zł 

3.  
Młodzieżowa grupa wokalna 

/Wola Mielecka/ 
 200 zł 

4.  
Małe Formy Taneczne  

/Wola Mielecka/ 
 100 zł 

5.  
Rytmika 

/Wola Mielecka/ 
 100 zł 

6.  
Nauka Gry Na Keyboardzie 

/Wola Mielecka/ 
 200 zł 

7.  
Nauka Gry Na Gitarze Klasycznej 

/Wola Mielecka/ 
 150 zł 

8.  
Nauka Gry Na Skrzypcach 

/Wola Mielecka/ 
 200 zł 

9.  
Zajęcia Plastyczne dla dzieci 

/Wola Mielecka/ 
 100 zł 

10.  
 

Suma opłat /poz. od 1 do 9/** 

 

 

11.  

Zniżka za liczbę  dzieci z jednej rodziny 

2 dzieci - 20 % 

3 i więcej dzieci - 30% 

Imię/Imiona i nazwisko/a dzieci z jednej rodziny uczestniczących w zajęciach 

organizowanych przez SOKiS ………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

 

/poz. 10 x % należnej zniżki/ ** 

 

12.  
 

Opłata końcowa /poz. 10 –  poz. 11** 

 

 

 

1. Terminy płatności:   

- I semestr do 31 października 2022 roku, 

- II semestr do dnia 28 lutego 2023 roku.      

2. Dane do przelewu:        
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  Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Chorzelowie    

 Chorzelów 307   

 39-331 Chorzelów     

 NRB 34 1240 2656 1111 0000 3793 7564       

 W tytule wpłaty należy podać:  

Imię i nazwisko dziecka lub dzieci, rodzaj zajęć, imię i nazwisko instruktora. 

       

 

            

      …………………………………………….. 

                        Data i podpis rodzica /opiekuna prawnego 

  

* Zaznaczyć właściwe 

**  Uzupełnić właściwe  
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Załącznik nr 3 do Regulaminu zapisów i uczestnictwa  

w grupach artystycznych SOKiS w sezonie artystycznym 2022/2023 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

ZAJĘCIA I GRUPY ARTYSTYCZNE 
 

 KLAUZULA INFORMACYJNA   

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) i ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu 

Gminy Mielec informuje: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu 

z siedzibą w Chorzelowie 307, 39-331 Chorzelów. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod.jednostki@ug.mielec.pl  

i nr telefonu: (17) 774 56 65. 

3. Dane osobowe tj.: nazwiska, imiona, dane adresowe, nr telefonu, PESEL, dane opiekuna prawnego będą 

przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z:  

- art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz.  

1191 t.j.), 

- Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 862 t.j.). 

4. Dane osobowe będą wyłącznie przekazywane podmiotom uprawnionych do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

6. Dane osobowe będą gromadzone i przechowywane zgodnie z: 

- Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych,  

- Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie 

klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów 

państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej. 

7. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania jeżeli dane są 

przetwarzane na podstawie zgody niewynikającej z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa. 

8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z wyżej wymienionych ustaw jest obligatoryjne, 

konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w zajęciach. Podanie 

dodatkowych danych jest dobrowolne.  

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

11. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora. 
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KLAUZULA ZGODY 
 

 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich (i uczestnika zajęć) przez 

Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec, Chorzelów 307, 39-331 Chorzelów  

w zakresie potrzebnym do udziału w zajęciach. 

Zostałem poinformowany/a o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości,  

iż konsekwencją niewyrażenia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych będzie brak 

możliwości wzięcia udziału w zajęciach. 

 

 

 

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

     (miejscowość i data)                      (podpis rodzica / opiekuna prawnego) 

 

 

 

 
 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody * na wykorzystanie przez Samorządowy Ośrodek 

Kultury i Sportu Gminy Mielec, Chorzelów 307, 39-331 Chorzelów wizerunku mojego lub 

uczestnika zajęć do celów publikacji zdjęć i filmów z zajęć na internetowej stronie SOKIS, Urzędu 

Gminy Mielec oraz na tablicach informacyjnych. 

Zostałem poinformowany/a o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości,  

iż konsekwencją niewyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku mojego lub uczestnika zajęć 

będzie brak możliwości umieszczania zdjęć, filmów itp. 

 

 

 

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

     (miejscowość i data)                      (podpis rodzica / opiekuna prawnego) 

 

 

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody * na wykorzystanie przez Samorządowy Ośrodek 

Kultury i Sportu Gminy Mielec, Chorzelów 307, 39-331 Chorzelów wizerunku mojego lub 

uczestnika zajęć do realizacji reportażu przez dziennikarzy prasowych lub telewizyjnych do celów 

publikacji w środkach masowego przekazu (prasa, telewizja). 

Zostałem poinformowany/a o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości,  

iż konsekwencją niewyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku mojego lub uczestnika zajęć 

będzie brak możliwości przeprowadzenia stosownego reportażu. 

 

 

 

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

     (miejscowość i data)                      (podpis rodzica / opiekuna prawnego) 

 

 

 

* Niepotrzebne skreślić 

 


