
ZARZĄDZENIE NR 7/2020 
 

Dyrektora Centrum Kultury i Biblioteki 

im. Jana Karnowskiego w Brusach  
z dnia 1 września 2020 r. 

 
w sprawie wprowadzenia regulaminu uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez 

Centrum Kultury i Biblioteki im Jana Karnowskiego w Brusach. 

 

Działając na podstawie § 6 pkt 12 oraz § 11 ust. 4 i ust. 5 lit. a) tiret pierwszy Statutu 

Centrum Kultury i Biblioteki im Jana Karnowskiego w Brusach stanowiącego załącznik do 

Uchwały Nr X/66/11 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 grudnia 2011 r.  

 

zarządzam co następuje: 

 

§ 1  

Wprowadza się Regulamin uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez 

Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach w okresie od  

1 września 2020 r., stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 2 

 

 Traci moc Zarządzenie Nr 1/2019 dyrektora Centrum Kultury i Biblioteki im Jana 

Karnowskiego w Brusach z dnia 1 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu 

uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Centrum Kultury i Biblioteki im Jana 

Karnowskiego w Brusach oraz wprowadzenia opłat za zajęcia. 

 

§ 3 

              Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 września 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują do wiadomości i wykonania: 

1) Monika Czapiewska – specjalista ds. kadr i administracji 

2) Iwona Steffer – Główna księgowa CKB.  

3) a/a 
 



Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 7/2020 

Dyrektora Centrum Kultury i Biblioteki  

im. Jana Karnowskiego 

 z dnia 1.09.2020 r. 

 

Regulamin organizowania zajęć  

w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach 

 

§ 1 

 

I. Informacje ogólne. 

1.  Centrum Kultury i Biblioteki im Jana Karnowskiego w Brusach, w ramach statutowej 

działalności organizuje zajęcia kulturalne zwane dalej zajęciami, adresowane do dzieci, 

młodzieży i dorosłych. 

2.  Informacja o prowadzonych zajęciach dostępna jest na stronie internetowej CKB,  

w drukowanych materiałach informacyjnych oraz w siedzibie CKB, ul. Dworcowa 18. 

 

II. Warunki uczestnictwa w zajęciach i zasady rekrutacji. 

1. Zapisy na zajęcia odbywają się od września/października każdego roku bezpośrednio  

u pracowników prowadzących zajęcia. Kwalifikacji do grupy artystycznej dokonuje 

instruktor/bibliotekarz. 

2.  Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Centrum Kultury i Biblioteki 

im Jana Karnowskiego w Brusach jest: 

a)  zapoznanie się z niniejszym regulaminem 

b)  dokonanie zgłoszenia uczestnika zajęć na stosownym formularzu zgłoszeniowym 

(załącznik nr 1). 

W przypadku osób niepełnoletnich zgłoszenie musi być podpisane przez rodzica/opiekuna. 

c) uiszczenie opłaty regulowanej cennikiem CKB w Brusach, który stanowi Załącznik  

nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

3. Rodzic/ opiekun zobowiązuje się do ponoszenia odpłatności za korzystanie z usług 

Centrum Kultury i Biblioteki do 10 dnia każdego miesiąca. 

4. Opłat można dokonywać w kasie CKB od poniedziałku do piątku w godzinach pracy 

sekretariatu lub przelewem na konto CKB (Bank Spółdzielczy Koronowo Oddział Brusy 

Nr 81 8144 0005 2005 0500 0404 0001). W tytule przelewu musi być podane: imię  

i nazwisko uczestnika, forma zajęć oraz określenie miesiąca, za który wpłata jest wnoszona. 

5. Miesięczna opłata za zajęcia jest stała i niezależna od ilości zajęć przypadających  

w danym miesiącu. Wyjątek stanowią miesiące wrzesień i miesiąc, w którym odbywają się 

ferie zimowe, gdzie opłata wynosi 50%.  

6. Opłata miesięczna za zajęcia naliczana jest bez względu na absencję uczestnika zajęć  

w ciągu miesiąca. W przypadku nieobecności ciągłej dziecka przez co najmniej jeden miesiąc 

spowodowanej chorobą, rodzic/opiekun może być zwolniony z opłat, pod warunkiem 

złożenia pisemnego oświadczenia. W innym przypadku rodzic/opiekun zobowiązany jest do 

ponoszenia odpłatności za zajęcia w ustalonym terminie. Opłaty godzinowe za zajęcia 

naliczane są w oparciu o listę obecności. 

7. Istnieje możliwość wniesienia opłaty za zajęcia za okresy dłuższe iż miesiąc.  

8. Zapisy dokonywane są na cały rok szkolny. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do 

poinformowania dyrektora lub instruktora o rezygnacji z zajęć. Nie poinformowanie 

dyrektora lub instruktora będzie skutkować naliczaniem opłat za uczestnictwo w zajęciach.   

9. Zaległość w opłacie za okres dłuższy niż 1 miesiąc będzie skutkować skreśleniem dziecka  

z listy uczestników zajęć. 



III. Organizacja zajęć. 

 

1. Zajęcia odbywają się w wyznaczonym przez Dyrektora CKB miejscu i w ustalonych 

godzinach. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym poinformuje 

uczestników lub rodziców/opiekunów uczestników zajęć. 

3. Odwołanie, przeniesienie lub odpracowanie zajęć może nastąpić po wcześniejszym 

powiadomieniu rodziców/opiekunów uczestników zajęć. 

4. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora/bibliotekarza prowadzącego. 

Odpowiedzialność instruktora za opiekę kończy się z chwilą zakończenia zajęć. 

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

bez wiedzy i zgody instruktora/bibliotekarza prowadzącego. 

6.  Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody instruktora/bibliotekarza 

wyposażenia pracowni lub sali poza budynek CKB. 

7.  Prace artystyczne powstałe podczas zajęć w pracowni są własnością CKB. 

8.  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. 

9.  Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada instruktor/bibliotekarz 

prowadzący zajęcia lub pracownik dyżurny CKB. 

10. Uczestnicy wybranych form zajęć podzieleni są przez instruktora/bibliotekarza 

prowadzącego na grupy odpowiednio liczebne, dostosowane do wieku uczestników i poziomu 

zaawansowania. 

11.  CKB nie zobowiązuje się do pilnowania i przechowywania rzeczy pozostawionych na 

korytarzach, w salach lub garderobie i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy 

pozostawione w tych pomieszczeniach. 

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

przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa. 

13.  W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć obowiązani są do stosowania 

się do poleceń pracownika CKB. 

14.  Centrum Kultury i Biblioteki im Jana Karnowskiego w Brusach zastrzega sobie prawo 

do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach 

informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością CKB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 

do Regulaminu organizowania zajęć  

w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach 

z dnia 1.09.2020 r. 

 

 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA 

 

Ja,   ……………………………………………………………..…..…………………………  

                                                      (Imię i nazwisko rodzica) 

 

………………………………………………………………………………………………… 

                               (Adres zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych) 

 

Tel. rodzica ……………………..………..              Tel. rodzica ………………..………….… 

 

wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………… 

                                                                                          (Imię i nazwisko dziecka) 

 

Data urodzenia dziecka …………………..…………………………….….. 

 

w zajęciach prowadzonych przez Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego 

w Brusach w roku szkolnym 2020/2021 

I. Zajęcia dydaktyczne 

Rodzaj zajęć/ 

grupa ………………………………………………………………………………………

…… 

Imię i nazwisko 

instruktora …………………………………………………………………………………..

………. 

II. O terminie zajęć informuje instruktor. 

III. Wyrażam zgodę na uczestnictwo córki/syna w wyżej wymienionych zajęciach oraz  

w występach organizowanych przez instruktora. 

IV. Przyjmuję do wiadomości, że zajęcia odbywają się nieodpłatnie/odpłatnie, a moje 

dziecko  

w czasie występów, konkursów reprezentuje Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach. 

V. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku. 

 

                                                                       

…..….……………………………………………………….. 

          data, podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 



- Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana 

Karnowskiego  

w Brusach (zwanym dalej CKiB) z siedzibą w Brusach przy ul. Dworcowej 18 

reprezentowane przez Dyrektora. 

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, do którego można kierować pytania 

dotyczące sposobu i zakresu danych osobowych przetwarzanych przez CKiB, a także 

przysługujących Pani/Panu uprawnień. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy 

jest za pomocą poczty elektronicznej iod@brusy.pl. 

- Dane zbierane są wyłącznie na potrzeby realizacji zajęć dydaktycznych, w szczególności do: 

sporządzenia listy uczestników, prowadzenia dokumentacji placówki i promocji działań 

placówki, organizowania i zgłaszania uczestników do konkursów, sporządzenia relacji  

z działalności artystycznej, tworzenia galerii zdjęć na stronach internetowych, kontaktu  

z uczestnikami i opiekunami. 

- Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych/danych osobowych syna/córki, 

sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wycofania zgody na  

przetwarzanie, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych uniemożliwi 

zapisanie dziecka na zajęcia dydaktyczne. 

 

Zapoznawszy się z powyższym: 

 

 Dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych 

osobowych mojego dziecka przez Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego  

w Brusach w celu uczestnictwa syna/córki w zajęciach dydaktycznych podanych  

w niniejszej deklaracji oraz do prowadzenia statystyk z działalności placówki. 

Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą 

przetwarzania danych osobowych dostępną w siedzibie Administratora. 

 

 Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Administratora wizerunku mojego dziecka 

utrwalonego podczas zajęć, konkursów, uroczystości organizowanych przez CKiB na 

ulotkach promocyjnych, stronie internetowej i Facebooku oraz na stronie internetowej  

i Facebooku Urzędu Miejskiego w Brusach, w celach promowania działań CKiB poprzez 

upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych (ustawa z dnia 4 lutego 1994r.  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych). 

Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych  

zdjęć/nagrań w formie elektronicznej i drukowanej. 

 

 

 

.......……………………………………………………….. 

data, podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 
 

 

mailto:iod@brusy.pl


Załącznik Nr 2 

do Regulaminu organizowania zajęć  

w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach 

z dnia 1.09.2020 r. 

 

 

 

CENNIK OPŁAT 

za udział w zajęciach organizowanych przez Centrum Kultury i Biblioteki  

w okresie od 1.09.2019 r. 

 

 

NAZWA ZAJĘĆ OPŁATA MIESIĘCZNA 

Nauka gry na keyboardzie i akordeonie (zajęcia 

indywidualne) 

60,00 

Zajęcia tańca narodowego i ludowego                                                       6,00 

Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży                                                     10,00 

Taniec nowoczesny 

– gdy dziecko uczestniczy w zajęciach raz w 

tygodniu 

– gdy dziecko uczestniczy w zajęciach dwa 

razy w tygodniu 

                                                      

                                                     20,00 

  

                                                     30,00  

 

Nauka gry na gitarze                                                     60,00 

Nauka gry na instrumentach dętych                                                     60,00 

 

 

NAZWA ZAJĘĆ OPŁATA ZA GODZINĘ 

Nauka gry na pianinie                                                           37,50  

Rytmika w przedszkolach                                                       1,00         

 

NAZWA ZAJĘĆ BEZPŁATNE 

Szachy i warcaby 0,00 

Okolicznościowe zajęcia w bibliotece  0,00 

Zajęcia wokalne 0,00 

 


