
A.020.3.2020 

Zarządzenie nr 39/2020 

 

Dyrektora Tarnogórskiego Centrum Kultury 

z dnia 22 września 2020 r. 

 

 

w sprawie „Regulaminu Uczestnika Zajęć prowadzonych w Tarnogórskim Centrum 

Kultury”  

 

 

Działając na podstawie § 9 pkt. 3h Statutu Tarnogórskiego Centrum Kultury w Tarnowskich 

Górach nadanego uchwałą nr XXXVIII/403/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach  

z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie 

Tarnogórskie Centrum Kultury w Tarnowskich Górach ze zmianami 

 

 

zarządzam: 

 

 

§ 1 

 

Wprowadzić „Regulamin Uczestnika zajęć prowadzonych w Tarnogórskim Centrum Kultury” 

stanowiący Załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 2 

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Działu Artystycznego. 

 

§ 3 

 

Traci moc zarządzenie 34/2019 w sprawie „Regulaminu Uczestnika Zajęć prowadzonych  

w Tarnogórskim Centrum Kultury”. 

 

§ 4  

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

REGULAMIN UCZESTNIKA ZAJĘĆ PROWADZONYCH  

W TARNOGÓRSKIM CENTRUM KULTURY 

 

Definicje pojęć: 

 

TCK – Tarnogórskie Centrum Kultury. 

Uczestnik – osoba biorąca udział w zajęciach.  

Uczestnik niepełnoletni – osoba do 18 r.ż. biorąca udział w zajęciach. 

Opiekun prawny – rodzic lub osoba, której powierzono prawną opiekę nad uczestnikiem 

niepełnoletnim. 

Instruktor – osoba prowadząca zajęcia w TCK. 

Pracownik TCK, pracownik merytoryczny – osoba zatrudniona w TCK na zasadzie 

umowy o pracę. 

Formularz zgłoszeniowy – formularz umożliwiający zapisanie się na zajęcia organizowane 

przez TCK. 

 

 

1. Uczestnik zobowiązany jest do systematycznego i punktualnego przychodzenia na zajęcia. 

2. Uczestnik pełnoletni/Opiekun prawny jest zobowiązany do uzupełnienia Formularza  

Zgłoszeniowego najpóźniej do drugich zajęć.  

3. Formularz Zgłoszeniowy służy do celów organizacyjnych, a jego niewypełnienie wiąże się  

z brakiem możliwości uczestniczenia w zajęciach.  

4. Formularze wypełnia tylko Uczestnik pełnoletni lub Opiekun prawny Uczestnika 

niepełnoletniego. W przeciwnym razie formularz uznaje się za nieważny, a zgłoszenie zostaje 

anulowane. 

5. Warunkiem dopuszczenia Uczestnika do udziału w zajęciach jest brak przeciwwskazań 

zdrowotnych. 

6. Obowiązkiem Uczestnika jest przygotowanie się do zajęć zgodnie z wytycznymi 

Instruktora.  

7. W czasie zajęć Uczestnik jest pod opieką Instruktora. Uczestnikowi zabrania się 

wchodzenia i korzystania z sali zajęć pod nieobecność Instruktora. Obowiązuje zakaz 

wychodzenia z sali bez informowania Instruktora. Poza wyznaczonym czasem zajęć TCK nie 

zapewnia opieki nad Uczestnikiem niepełnoletnim. 

8. Przebywanie rodziców na sali podczas prowadzenia zajęć jest możliwe jedynie za zgodą 

Instruktora.    

9. Uczestnik zajęć zobowiązany jest dbać o mienie TCK, z którego korzysta.  

10. Uczestnik zajęć uskarżający się na dolegliwości zdrowotne powinien niezwłocznie 

poinformować o tym Instruktora.  

11. Uczestnik zajęć powinien informować Instruktora lub innego pracownika TCK  

o jakichkolwiek sytuacjach niebezpiecznych, mogących zagrażać życiu lub zdrowiu. 

12. Zajęcia odbywają się zgodnie z przyjętym harmonogramem w okresie od października do 

czerwca. TCK zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie w nagłych, 

uzasadnionych przypadkach. Informacja o odwołanych zajęciach będzie umieszczona na 

stronie internetowej: www.tck.net.pl. 

 


