
Regulamin zapisów i uczestnictwa w grupach i zespołach artystycznych  

Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu  

Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie na rok 2019/2020. 

 

 

1. Zapisy do grup i zespołów 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 SOKiS.  

2. Zapisy na sezon artystyczny 2019/2020 odbywają się w dniach:  

-  9-10.09.2019 godz. 17.00-19.00 w Ośrodku Kultury w Chorzelowie, 

-  11-12.09.2019 godz. 17.00-19.00 w Filii Ośrodka kultury w Woli Mieleckiej.  

3. Wiek uczestników zajęć określa się na 4-19 lat. Kandydaci muszą posiadać podstawowe 

zdolności ruchowe i wrażliwość muzyczną (zespoły taneczne, zespół muzyczny, 

warsztaty muzyczne), zdolności dykcyjne (warsztaty teatralne) oraz manualne (warsztaty 

plastyczne) weryfikowane przez instruktora w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej podczas 

zapisów lub podczas zajęć grupy. 

4. Osoby młodsze bądź starsze niż wymienione w pkt. 3 mogą być zapisane jedynie za zgodą 

instruktora prowadzącego grupę. 

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

2018/2019. 

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

zaplanowanych zajęć oraz występów artystycznych. Odpowiedzialność za uczestników 

niepełnoletnich przebywających na terenie SOKiS poza godzinami zaplanowanych zajęć 

ponoszą rodzice/opiekunowie. 

7. Uczestnik zajęć zobowiązany jest uczęszczać na zajęcia i koncerty grupy. W przypadku 

powtarzających się nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach bądź koncertach 

osoba na wniosek prowadzącego instruktora może zostać skreślona z listy bez zwrotu 

opłat za zajęcia. 

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

- dla zajęć muzycznych minimum 5 osób; 

- dla zajęć teatralnych, tanecznych, plastycznych minimum 8 osób.  

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

10. Opłata główna za zajęcia na sezon artystyczny 2019/2020 wynosi 60,00 złotych za 

semestr od osoby (zajęcia plastyczne, teatralne, wokalne, naukę gry na gitarze, 

naukę gry na keyboardzie, zespół muzyczny) oraz 80,00 złotych za semestr od osoby 

(zajęcia taneczne). 

11. Za każdy dodatkowy zespół lub grupę uczestnik ponosi 100 % opłaty z uwzględnieniem 

zniżek zawartych w pkt 11. 

12. 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,  

- 40% od opłaty głównej przy zapisie czterech dzieci,  

https://kultura.gmina.mielec.pl/


13. Za zajęcia sportowe (trening personalny), określa się opłatę w wysokości 50,00 złotych  

za 10 wejść. Rozliczenie odbywać się będzie na podstawie karnetów dostępnych  

w SOKiS Chorzelów oraz Filii w Woli Mieleckiej.    

14. Wpłat za zajęcia należy dokonywać wyłącznie na konto bankowe: 

Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie 

Chorzelów 307 

39-331 Chorzelów 

Konto bankowe: Pekao SA I Odział w Mielcu  

34 1240 2656 1111 0000 3793 7564 

W tytule wpłaty należy podać:  

imię i nazwisko dziecka lub dzieci, rodzaj zajęć, imię i nazwisko 

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

grupę, należy wpłacić:  

- za I semestr do dnia 31 października 2019 roku,  

- za II semestr do 28 lutego 2020 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 2019/2021. 
18. Zwolnione z opłat są rodziny z dostarczoną w terminie wpłat za zajęcia, pisemnie 

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

rodzinną. 
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 grupy na 

wniosek prowadzącego instruktora. 
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 dziecka na postanowienia niniejszego regulaminu – 

załącznik nr 1, 

- podpisane oświadczenie o stanie zdrowie dziecka/podopiecznego – załącznik nr 2, 

- uzupełniona i podpisana karta opłat – załącznik nr 3a,3b, 

- 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 2018 r. – 

załącznik nr 4, 

24. W uzasadnionych przypadkach rodzicom/opiekunom dziecka przysługuje odwołanie od 

niniejszego regulaminu do dyrektora SOKiS w Chorzelowie, tel. 17 584 14 83. 
 

 

 



Załącznik nr 1 

 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA DZIECKA NA POSTANOWIENIA NINIEJSZEGO 

REGULAMINU  

                                                     

Imię i nazwisko dziecka …..……………………………………………………………………. 

Imiona rodziców ………………………………………………………………………………... 

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

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

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

Telefon kontaktowy rodzica/opiekuna: ……………………………...…………………………. 

Informacje dodatkowe o dziecku (alergie, choroby itp.) .………..…………………………….. 

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

 

Zgadzam się na warunki zawarte w niniejszym regulaminie 

 

 

               

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

Data i Podpis rodzica/opiekuna 

 

 

 

Załącznik nr 2 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że nie ma przeciwskazań zdrowotnych, aby syn/córka  

 

………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko) 

 

uczestniczył/a w zajęciach prowadzonych przez instruktorów Samorządowego Ośrodka 

Kultury i Sportu Gminy Mielec 

 

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

Data i Podpis rodzica/opiekuna 



Załącznik nr 3a 

     KARTA OPŁAT 

za zajęcia w sezonie artystycznym 2019 / 2020 

Ośrodek Kultury w Chorzelowie 

 

L.p. Rodzaj zajęć 

Opłata 

za jeden 

semestr 

Imię i nazwisko 

uczestnika 
Semestr I Semestr II 

1. Plastyczne 60,00 zł 
 

 
  

2. Teatralne 60,00 zł 
 

 
  

3. Wokalne 60,00 zł 
 

 
  

4. 
Nauka gry 

na gitarze 
60,00 zł 

 

 
  

5. 
Zespół 

muzyczny 
60,00 zł    

6. 
Małe formy 

taneczne  
80,00 zł    

7. 
Taniec 

Ludowy 
80,00 zł 

 

 
  

8. 
Taniec 

towarzyski 
80,00 zł    

Suma opłat /poz. 1-8/ 
 

 
 

Imiona i ilość dzieci z jednej rodziny uczestniczących  

w zajęciach organizowanych przez SOKiS…………. 

…………………………………………………………. 

2 – 20%* 

3 – 30%* 

4 – 40%* 

2 – 20%* 

3 – 30%* 

4 – 40%* 

Opłata końcowa 
 

 
 

 

1. Terminy płatności:  

- I semestr do 31 października 2019 roku, 

- II semestr do dnia 28 lutego 2020 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  

* Zaznaczyć właściwe.  



Załącznik nr 3b 

     KARTA OPŁAT 

za zajęcia w sezonie artystycznym 2019 / 2020 

Filia Ośrodka Kultury w Woli Mieleckiej 

 

L.p. Rodzaj zajęć 

Opłata 

za jeden 

semestr 

Imię i nazwisko 

uczestnika 
Semestr I Semestr II 

1. Plastyczne 60,00 zł 
 

 
  

2. Teatralne 60,00 zł 
 

 
  

3. Wokalne 60,00 zł 
 

 
  

4. 
Nauka gry 

na gitarze 
60,00 zł 

 

 
  

5. 
Nauka gry na 

keyboardzie  
60,00 zł    

6. 
Zespół 

muzyczny 
60,00 zł    

7. 
Małe formy 

taneczne  
80,00 zł    

8. 
Taniec 

Estradowy 
80,00 zł 

 

 
  

9. 
Taneczno-

Ruchowe 
80,00 zł    

Suma opłat /poz. 1-8/ 
 

 
 

Ilość dzieci z jednej rodziny  

uczestniczących w zajęciach  

organizowanych przez SOKiS 

2 – 20%* 

3 – 30%* 

4 – 40%* 

2 – 20%* 

3 – 30%* 

4 – 40%* 

Opłata końcowa 
 

 
 

 

1. Terminy płatności:  

- I semestr do 31 października 2019 roku, 

- II semestr do dnia 28 lutego 2020 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  

* Zaznaczyć właściwe.  


