REGULAMIN SEKCJI
CHODZIESKIEGO DOMU KULTURY
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Szkółka Breakdance jest sekcją tematyczną Chodzieskiego Domu Kultury. W
sprawach ogólnych ma zastosowanie „Statut Chodzieskiego Domu Kultury”
z dn. 30.03.2010.
2. Zgodnie z par. 6; pkt.1. Statutu, osobą upoważnioną do reprezentowania placówki na
zewnątrz jest Dyrektor Chodzieskiego Domu Kultury.
3. Osobami upoważnionymi przez Dyrektora do prowadzenia sekcji i odpowiedzialnymi
za jej charakter są Mariusz Ganske i Małgorzata Ziemba.
4. Osoba wymieniona w pkt.3 ustala wymagania wobec uczestników zajęć i sposób
naboru do sekcji oraz zobowiązania jest do zapoznania uczestników z niniejszym
regulaminem.
WARUNKI PROWADZENIA ZAJĘĆ
1. Udział w zajęciach sekcji tematycznych ChDK jest nieodpłatny.
2. Harmonogram zajęć, ich terminy i godziny ustala prowadzący w porozumieniu z
Dyrektorem ChDK.
3. Prowadzący zajęcia z osobami niepełnoletnimi jest odpowiedzialny za uczestników
powierzonych jego opiece wyłącznie podczas trwania zajęć.
4. Indywidualnie do potrzeb uczestników instruktor ustala sposób i metody prowadzenia
zajęć.
5. Możliwe są zmiany w ustalonym harmonogramie zajęć ze względu na specyfikę pracy
ChDK.
6. ChDK nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty pozostawione przez
uczestników w pomieszczeniach placówki.
7. Przebieg i zakres zajęć odnotowuje się w dzienniku sekcji.
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW SEKCJI
1. Uczestników obowiązuje systematyczny i punktualny udział w zajęciach.
2. W przypadku uzasadnionej nieobecności uczestnik zobowiązany jest do
powiadomienia o niej prowadzącego zajęcia. (W przypadku dwóch nieuzasadnionych
nieobecności uczestnik może zostać zawieszony).
3. Członkowie sekcji zobowiązani są do wykonywania poleceń i zaleceń instruktora.
4. Uczestnicy zobowiązani są do dbałości o powierzony sprzęt, porządek, pomieszczenia
i mienie ChDK.
5. Obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów oraz używania
środków odurzających.

6. W przypadku zachowań nagannych, niezgodnych z regulaminem i ogólnie przyjętymi
zasadami współżycia społecznego, uczestnik może być wykluczony z działalności
sekcji, decyzją Dyrektora ChDK.
7. Korzystanie ze sprzętu i pomieszczeń placówki poza harmonogramem pracy sekcji
jest możliwe wyłącznie za wiedzą i zgodą prowadzącego sekcję i na warunkach
regulaminowych.
8. Podczas wyjazdów grupy za uczestników odpowiada instruktor prowadzący.
9. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w wyjazdach tylko za pisemną zgodą rodzica
lub opiekuna.
10. Opłaty za wszelkie wyjazdy dokonuje uczestnik.
11. Uczestnik nie ma prawa wykorzystywać choreografii z zajęć bez zgody instruktora.
12. Na Sali podczas zajęć mogą przebywać tylko uczestnicy.

