Regulamin warsztatów artystyczno-profilaktycznych Wybieram sztukę w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki im.
Franciszki i Stefana Themersonów
Regulamin określa prawa i obowiązki uczestników zajęć organizowanych przez Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki im. Franciszki i
Stefana Themersonów.
I. Warunki uczestnictwa w zajęciach
1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki jest:
a) zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu,
b) dokonanie zgłoszenia uczestnika zajęć, w przypadku osób niepełnoletnich przez rodzica/opiekuna prawnego u
prowadzącego zajęcia na stosownym formularzu zgłoszeniowym (deklaracja uczestnictwa), co jest jednoznaczne z akceptacją
niniejszego regulaminu,
c) wypełnienie oraz podpisanie niezbędnych klauzul i oświadczeń
d) w przypadku zajęć płatnych - uiszczenie opłaty regulowanej cennikiem Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki do 10-go dnia
każdego miesiąca.
2. Rezygnacja lub skreślenie z listy uczestników zajęć następuje w sytuacji, gdy uczestnik złoży ustną bądź pisemną rezygnację
lub, gdy nie stosuje się do zapisów niniejszego regulaminu.
3. W imieniu małoletnich uczestników płatności za zajęcia dokonują rodzice lub opiekunowie prawni
II. Płatności za zajęcia
1. W sytuacji wprowadzenia odpłatności za zajęcia wysokość opłat za uczestnictwo w zajęciach reguluje cennik wprowadzony
Zarządzeniem Dyrektora POKiS.
2. Opłaty wnoszone są do 10-go dnia każdego miesiąca.
3. Opłat można dokonywać w kasie Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki od poniedziałku do piątku w godz. 8-15 lub przelewem
na konto: 12 1240 3174 1111 0010 6164 4620, a w przypadku zajęć w Galerii Sztuki Dzieci i Młodzieży - w Galerii w godz. 1018. W tytule przelewu musi być podane: imię i nazwisko uczestnika, rodzaj zajęć oraz określenie miesiąca, za który wpłata jest
wnoszona.
4. Absencja uczestnika zajęć nie ma wpływu na wysokość opłat.
5. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od uczestników, zajęcia nie odbędą się, odpłatność za dany miesiąc podlega
ustaleniu przez Dyrektora POKiS.
6. Obecność uczestników zajęć kontrolowana jest przez instruktorów prowadzących zajęcia podczas każdego spotkania i
odnotowywana w dzienniku zajęć.
7. W sytuacjach spornych informacji o płatnościach za zajęcia udziela Dyrektor POKiS bądź upoważniony pracownik.
8. Instruktorzy POKiS nie mają prawa pobierać od uczestników zajęć opłat za udział w zajęciach.
9. W przypadku zaległości w uiszczaniu opłat za dwa miesiące, uczestnik zostaje automatycznie skreślony.
10. Ustala się opłatę za uczestnictwo w stałych zajęciach popołudniowych w kwocie 30,00 brutto miesięcznie od uczestnika.
11. Dla grup zorganizowanych ustala się opłatę za uczestnictwo w zajęciach w wysokości 3 zł brutto (Pracownia Działań
Twórczych Kolor i Forma) lub 5 zł brutto (Galeria Sztuki Dzieci i Młodzieży) każdorazowo od uczestnika.
III. Kwestie organizacyjne
1. Zajęcia odbywają się w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki w ustalonych godzinach.
2. Uczestnicy zajęć podzieleni są na maksymalnie 10-osobowe grupy.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym instruktor poinformuje uczestników, a w przypadku
osób niepełnoletnich - rodziców/opiekunów prawnych uczestników zajęć.
4. Odwołanie, przeniesienie lub odpracowanie zajęć może nastąpić po wcześniejszym powiadomieniu uczestników lub
rodziców/opiekunów prawnych uczestników zajęć.
IV. Bezpieczeństwo
1. Każdy uczestnik oraz rodzic/opiekun prawny uczestników niepełnoletnich na pierwszych zajęciach organizacyjnoinformacyjnych zostaje poinformowany przez instruktora o organizacji zajęć oraz otrzymuje do wypełnienia formularz zgłoszenia
uczestnika na zajęcia, druki niezbędnych klauzul i oświadczeń.
2. Podczas zajęć niepełnoletni uczestnicy zajęć znajdują się pod opieką instruktora. Po zakończeniu zajęć rodzic/opiekun
prawny lub osoba wskazana przez rodzica/opiekuna prawnego zobowiązany jest do odebrania dziecka bezpośrednio po
zajęciach lub złożenia pisemnego oświadczenia o samodzielnym powrocie dziecka do domu i ponosi pełną odpowiedzialność
za bezpieczny powrót dziecka do domu.
3. Uczestnik zajęć zobowiązuje się do wykonywania poleceń instruktora.
4. Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia bez wiedzy i zgody instruktora.
5. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia z pracowni wyposażenia i materiałów bez zgody instruktora.
6. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni ponosi osoba nie
przestrzegająca zasad ich użytkowania – w przypadku osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby.
7. POKiS nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pracowniach.
8. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób, przepisów przeciwpożarowych,
porządkowych i bezpieczeństwa.
9. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć zobowiązani są do stosowania się do poleceń pracownika POKiS.
10. Zabrania się przebywania na terenie POKiS osobom nietrzeźwym oraz znajdującym się pod wpływem innych środków
odurzających.
11. Zasady bezpieczeństwa wynikające z obowiązującego w kraju stanu epidemii:
- W sali minimalna przestrzeń dla uczestników nie może być mniejsza niż 4 m.kw. na 1 osobę (uczestników i
instruktorów), a odległości pomiędzy stanowiskami dla uczestników wynoszą min. 1,5 m.
- Zajęcia odbywają się w ściśle określonej sali, a przebywanie poza nią jest zabronione.
- Godzina rozpoczęcia zajęć zostaje ustalona indywidualnie dla każdej z grup, aby ograniczyć kontakt pomiędzy
uczestnikami zajęć należącymi do różnych grup.
- Monitoruje się codzienne prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem sal zajęciowych, pomieszczeń
sanitarno-higienicznych i ciągów komunikacyjnych. Dezynfekuje się powierzchnie dotykowe, klamki i powierzchnie
płaskie, w tym blaty w salach zajęciowych. Po każdych zajęciach zarządzana jest trzydziestominutowa przerwa,
podczas której przeprowadzana jest dezynfekcja i wietrzenie pomieszczenia.
- Po uzgodnieniu z dyrekcją część zajęć ruchowych może zostać przeniesiona na należące do Ośrodka boisko.
Podczas zajęć na wolnym powietrzu obowiązuje reżim sanitarny oraz limit 10 osób w grupie.
- Instruktor prowadzący zajęcia zobowiązany jest do stosowania się do zasad reżimu sanitarnego i zachowania
dystansu społecznego.

- Obowiązuje zakaz przebywania w salach zajęciowych lub na korytarzach osób trzecich, w tym rodziców.
- Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wyrażenie zgody (w przypadku dzieci przez rodzica/opiekuna) na pomiar
temperatury ciała, jeżeli zaistnieje taka konieczność, np. w przypadku wystąpienia niepokojących objawów
chorobowych oraz złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia, że uczestnik zajęć nie jest osobą
zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
- W Ośrodku wyznaczone zostaje izolatorium, do którego kierowany jest uczestnik zajęć w przypadku wystąpienia
niepokojących objawów mogących wskazywać na chorobę zakaźną. W przypadku dzieci o zaistniałej sytuacji
bezzwłocznie informowani są rodzice.
- Szatnia dostępna jest jedynie dla osób korzystających z zajęć, w przypadku których zmiana obuwia/odzieży jest
niezbędna (np. zajęcia taneczne). Rzeczy pozostawione w szatni są przechowywane z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa.
- Uczestnicy zajęć przychodzą na zajęcia zaopatrzeni w indywidualne osłony nosa i ust (maseczki).
Przyprowadzanie i odbieranie uczestników zajęć:
- Zbiórka dzieci odbywa się przed siedzibą Ośrodka, skąd są odbierani przez instruktora i zaprowadzani do właściwej
sali.
- Po zakończeniu zajęć dzieci są wyprowadzane przez instruktora przed Ośrodek, skąd są odbierane przez rodziców.
- Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z Ośrodka mają zachować dystans społeczny w
odniesieniu do pracowników Ośrodka oraz innych osób przebywających w nim wynoszący min. 2 m.
- Do Ośrodka może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę
zakaźną.
- Dzieci są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.
- Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, nie wolno przyprowadzać dziecka na zajęcia.
Zasady obowiązujące uczestnika zajęć:
- Przed wejściem na teren Ośrodka pracownik, rodzic/opiekun zobowiązany jest do dezynfekcji rąk. Dzieci po wejściu
do placówki kierowane są do łazienki w celu umycia rąk.
- Do momentu rozpoczęcia zajęć uczestnika obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa.
- Uczestnik zajęć zobowiązany jest stosować się do zasad dystansu społecznego (zachowywać odpowiednią
odległość, nie wchodzić w bezpośredni kontakt z innymi, nie witać się poprzez uścisk dłoni) oraz ogólnych zasad
higieny (regularne mycie rąk wodą z mydłem, unikanie dotykania twarzy rękoma, zasłanianie twarzy podczas
kichania).
- Uczestnik zajęć może posiadać własne, przydatne w zajęciach, przedmioty, które w czasie zajęć mogą znajdować
się w wydzielonym miejscu w sali zajęć. Obowiązuje zakaz wymieniania się przedmiotami pomiędzy uczestnikami
zajęć.
- Nie należy zabierać ze sobą do placówki niepotrzebnych przedmiotów.
V.
. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zajęć decyzje podejmuje Dyrektor POKiS.
VI. Pozostałe postanowienia
1. POKiS nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników powstałe na skutek
nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zgubione, skradzione, zniszczone.
2. Kwestie związane z uczestnictwem dzieci w zajęciach organizowanych przez POKiS poza budynkiem:
1. zajęcia w najbliższym otoczeniu, nie wymagającym transportu (plac zabaw, park, itp.) wpisane są w charakter zajęć i nie
wymagają dodatkowej zgody rodzica/opiekuna prawnego.
2. zajęcia wyjazdowe, występy, koncerty poza terenem wymagają dodatkowej zgody rodzica/opiekuna prawnego.
VII. Przepisy końcowe
1. Dyrektor POKiS zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

