
                                                                  Załącznik do zarządzenia wewnętrznego nr 17/2022    

                                                            z dnia 01.09.2022 

                                                                   Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku 

 

 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ 

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W BRZESKU 

 

Regulamin określa prawa i obowiązki uczestników zajęć organizowanych przez Miejski 

Ośrodek Kultury w Brzesku. 

 

I. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH 

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury  

w Brzesku jest: 

1. Zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu. 

2. Wszystkich uczestników obowiązują zapisy. W przypadku osób niepełnoletnich zapisów 

dokonują opiekunowie prawni tych osób. 

3. Każdy opiekun prawny zobowiązany jest do podpisania „Deklaracji uczestnictwa dziecka  

w zajęciach prowadzonych w Miejskim Ośrodku Kultury w Brzesku”, której wzór 

stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Podpisanie deklaracji jest 

obowiązkowe przed rozpoczęciem zajęć, podobnie jak zapoznanie się z klauzulą 

informacyjną RODO.   

4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach płatnych organizowanych przez Miejski Ośrodek 

Kultury w Brzesku jest wniesienie stosowanych opłat zgodnie z obowiązującym 

cennikiem oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 

II. KWESTIE ORGANIZACYJNE ORAZ ZASADY REALIZACJI ZAJĘĆ 

1. Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku prowadzi zajęcia płatne i  bezpłatne. 

2. Wszystkie informacje dotyczące zajęć publikowane są na stronie internetowej 

https://mok-brzesko.pl/oraz na portalu społecznościowym (Facebook) https://pl-

pl.facebook.com/mokbrzesko/. Organizator kontaktuje się z Uczestnikami zajęć głównie 

drogą telefoniczną, rzadziej poprzez email. 



3. Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, jak 

również odwołania terminu zajęć w nagłych przypadkach, o czym instruktor poinformuje 

rodziców/opiekunów uczestników zajęć. 

4. Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku zastrzega sobie prawo do odwołania kursu bądź 

przesunięcia terminu jego rozpoczęcia w przypadku braku wymaganej ilości uczestników. 

 

III. ZASADY UISZCZANIA OPŁAT 

1. Aby uczestniczyć w zajęciach należy opłacić pojedyncze lekcje lub wykupić miesięczny 

abonament według cennika. Opłaty można dokonać w  kasie Miejskiego Ośrodka Kultury 

w godzinach pracy kasy lub przelewem na konto Miejskiego Ośrodka Kultury 

(w przypadku abonamentu - do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc nauki).  

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka, nazwę zajęć, nazwisko 

instruktora oraz miesiąc, którego opłata dotyczy. Dane do przelewu: Miejski Ośrodek 

Kultury, Plac Targowy 10, 32-800 Brzesko, Krakowski  Bank Spółdzielczy: 76 85910007 

0100 0901 9709 0001. 

 Aktualny cennik zajęć dostępny jest na stronie: https://mok-brzesko.pl/. 

2. Dowód opłaty lekcji luba abonamentu zostanie przekazany instruktorowi. W przypadku 

rezygnacji kwota za wcześniej opłacone zajęcia nie podlega zwrotowi. 

3. W przypadku odwołania zajęć z powodu nieobecności instruktora, nieodbyte zajęcia 

zostaną zrealizowane w najbliższym uzgodnionym terminie. 

4. Osoba posiadająca Kartę Rodzinną 3+ jest uprawniona do 30% zniżki od odpłatności za 

karnet. 

 

IV. BEZPIECZEŃSTWO 

1. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora prowadzącego. 

2. Uczestnik zajęć jest zobowiązany dostosować się do wytycznych instruktora. 

3. Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia 

bez wiedzy i zgody instruktora prowadzącego. 

4. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody instruktora wyposażenia 

pracowni lub sali poza budynek Miejskiego  Ośrodka Kultury  

5. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia 

pracowni lub sali ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania –w przypadku 

osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby. 

https://mok-brzesko.pl/


6. Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą w Brzesku nie zobowiązuje się do pilnowania 

 i przechowywania rzeczy pozostawionych na korytarzach lub salach i nie ponosi 

odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie ośrodka. 

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

przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa. 

 

VII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

1. Miejski  Ośrodek Kultury w Brzesku zastrzega sobie prawo do wykorzystywania 

i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i 

promocyjnych związanych z działalnością Miejskiego Ośrodka Kultury.  

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r.: 

a) administratorem  danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą 

wykorzystywane  dane osobowe jest  MIEJSKI OŚRODEK KULTURY z siedzibą  

w BRZESKU, PLAC TARGOWY 10; tel.: (14) 68 496 60,  e-mail: kultura@mok-

brzesko.pl; 

b)  został powołany Inspektor Ochrony Danych- Małgorzata Kucia, z którym można 

kontaktować się poprzez email: ido@mok-brzesko.pl lub pod adresem MOK  plac 

Targowy 10, 32-800 Brzesko; 

c) dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z umowy będą przetwarzane przez 

Miejsko Ośrodek Kultury w Brzesku zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO  

w celach związanych z realizacją i  organizacją zajęć, promocją zajęć, sporządzaniem 

relacji 

z ich przebiegu oraz informowaniem o wynikach i sukcesach Uczestnika (imię i nazwisko 

Uczestnika zajęć może być opublikowane na stronie internetowej -https://mok-brzesko.pl/ 

w mediach społecznościowych- https://pl-pl.facebook.com/mokbrzesko/, na tablicy 

informacyjnej oraz w lokalnej prasie -BIM  i telewizji); 

d) dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania zajęć oraz przez okres 

zabezpieczenia roszczeń i okres przez, który Administrator jest zobowiązany 

archiwizować dokumenty zgodnie z ustawą o archiwach państwowych, a także przez 

okres promowania placówki w witrynach i na stronie internetowej. W sytuacji kiedy dane 

osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody - nie dłużej  niż do czasu cofnięcia 

zgody; 

e) przetwarzanie danych, które odbywa się  na podstawie zgody tj.  art. 6 ust.1 a) 

mailto:ido@mok-brzesko.pl


tj.(wizerunek) Rozporządzenia 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 w celach promocyjnych 

działalności MOK oraz dla celów archiwalnych; 

f) administrator informuje o:  prawie dostępu do treści swoich danych oraz prawie ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, 

prawie do  wniesienia sprzeciwu, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem; 

g) administrator informuje o prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych; 

h)podanie  danych osobowych jest dobrowolne. Aczkolwiek ich nie podanie będzie 

wiązało się z brakiem możliwości udziału w  zajęciach  organizowanych przez Miejski 

Ośrodek Kultury  w Brzesku. 

3. Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne 

kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników, powstałe na skutek nieprzestrzegania 

zasad bezpieczeństwa.  

4. Wszelkie kwestie związane z uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez Miejski 

Ośrodek Kultury poza budynkiem: w najbliższym otoczeniu, nie wymagającym transportu 

(plac zabaw, park... ), wpisane są w charakter zajęć i nie wymagają dodatkowej zgody 

rodzica/opiekuna, 

5. Zajęcia wyjazdowe, występy, koncerty poza terenem wymagają dodatkowej zgody 

rodzica/opiekuna. 

 

V. PRZEPISY KOŃCOWE 

1. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku zastrzega sobie prawo do zmian  

w Regulaminie. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 


