
REGULAMIN ZAJĘĆ CERAMICZNYCH 

organizowanych w Szydłowieckim Centrum Kultury – Zamek 

 

I. POSTANOIWENIA OGÓLNE  

1. Organizatorem zajęć jest Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek. 

2. Osobami wyznaczonymi do koordynowania zajęć są Pracownicy SCK – Zamek.  

3. Zajęcia prowadzone są przez Instruktora. 

II. ZASADY ORGANIZACYJNE 

1. Zajęcia odbywają się w środy w godz. 17:30 – 19:30 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od 

pracy. SCK – Zamek zastrzega sobie prawo do zmiany terminów poszczególnych zajęć  

w porozumieniu z Uczestnikami i Instruktorem.  

2. W przypadku, gdy zajęcia nie odbędą się z przyczyn leżących po stronie SCK – Zamek lub 

Instruktora, zostaną odpracowane w innym terminie ustalonym przez SCK – Zamek  

w porozumieniu z Uczestnikami i Instruktorem. 

3. Udział w zajęciach jest możliwy po uprzednim zapisaniu się na wybrane zajęcia  

u Pracownika SCK – Zamek lub Instruktora osobiście, telefonicznie lub mailowo: 

sckulturyzamek@gmail.com  

4. Zajęcia objęte są limitem Uczestników – o możliwości uczestnictwa decyduje kolejność 

zgłoszeń. 

5. Obowiązuje limit wieku Uczestników – min. 6 lat. 

6. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko osoby zapisane jako Uczestnicy. Uczestnik nie może 

odstępować udziału w opłaconych zajęciach osobom trzecim. O obecności rodzica lub 

opiekuna towarzyszącego Uczestnikowi podczas zajęć decydują Pracownicy lub Instruktor.  

7. Zapisów na zajęcia, które stanowią formę zawarcia umowy pomiędzy stronami mogą 

dokonywać Uczestnicy, którzy są pełnoletni lub opiekunowie prawni Uczestników.  

8. Warunkiem udziału w zajęciach jest wypełnienie Karty Uczestnika, dostępnej na stronie 

www.sckzamek.pl, co jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

9. Rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do punktualnego odbierania dziecka po 

zakończeniu zajęć. Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo 

dzieci pozostawionych bez opieki po zakończeniu planowanych zajęć. 

10. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania sali ponosi 

osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania – w przypadku osób nieletnich są to ich 

prawni opiekunowie. 

11. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada instruktor prowadzący 

zajęcia lub dyżurujący pracownik SCK – Zamek. 
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12. SCK – Zamek nie zobowiązuje się do pilnowania i przechowywania rzeczy pozostawionych 

na korytarzach, w salach, w szatni i nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione 

w tych pomieszczeniach. 

13. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób, 

przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa. 

14. SCK – Zamek nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe 

wypadki uczestników zajęć powstałe na skutek nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa. 

15. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć zobowiązani są do stosowania się 

do poleceń pracownika SCK – Zamek. 

 

III. ODPŁATNOŚĆ 

1. Zajęcia mają charakter odpłatny. Opłata wynosi 30 zł za osobę za każde zajęcia.  

W okresie od 3 stycznia 2022 do 31 marca 2022 możliwe jest dokonywanie płatności 

indywidualnie za każde zajęcia. 

2. Od dn. 1 kwietnia 2022 opłatę należy uiszczać z góry za cały miesiąc zajęć (100 zł), nie 

później niż w dniu pierwszych zajęć danego miesiąca, przelewem na konto SCK – Zamek: 

PEKAO S.A. 95 1240 5732 1111 0000 5057 6526. Tytuł przelewu: „Imię i nazwisko 

uczestnika, opłata za zajęcia ceramiczne, nazwa miesiąca”. 

 

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz innych 

przepisów porządkowych obowiązujących w miejscu prowadzenia zajęć oraz stosować się 

do poleceń wydawanych przez Instruktora lub Pracowników.  

2. Dokumentem potwierdzającym obecność Uczestnika na zajęciach jest lista obecności 

prowadzona przez Instruktora lub Pracownika.  

3. Niniejszy regulamin obowiązuje w okresie od 3 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 

roku. 

4. SCK – Zamek zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu. 

 

 

 


