REGULAMIN ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH I EDUKACYJNYCH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
W PIONKACH W SEZONIE 2020/2021
PROWADZONYCH W TRYBIE ZDALNYM (ONLINE)

Regulamin określa zasady uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez MOK Pionki
w systemie zdalnym (online). Zostaje wprowadzony w związku z wyjątkową sytuacją
związaną z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii i brakiem
możliwości realizacji zajęć artystycznych i edukacyjnych w trybie stacjonarnym.
I. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
1. Informacje o prowadzonych zajęciach dostępne są na stronie internetowej ośrodka:
www.mok.pionki.pl i profilu FB Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach.
2. Uczestnikami zajęć mogą być wszystkie osoby wyrażające chęć uczestnictwa w nich,
spełniające kryteria wiekowe i akceptujące warunki niniejszego regulaminu.
3. Zapisów na zajęcia dokonuje się pod nr telefonu: 48 6125 125
4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w trybie online jest:
a. posiadanie przez uczestnika sprawnego komputera z systemem Windows lub MacOS
lub tableta/telefonu z systemem Android wraz ze zaktualizowaną przeglądarką
internetowa (zalecane: Chrome, Mozilla Firefox). Urządzenia powinny mieć sprawne
mikrofony oraz kamery i dostęp do szybkiego łącza internetowego.
b. wniesienie opłaty.
c. wypełnienie deklaracji przystąpienia do zajęć.
5. Podczas zajęć prowadzonych online to rodzic odpowiada za bezpieczeństwo dziecka.
Rodzic może podjąć decyzję o wykonaniu/nie wykonaniu danego zadania (np. podczas
tańca ze względu na możliwości lokalowe). Ponieważ instruktorzy nie znają środowiska
domowego dzieci oraz ich umiejętności zadania powinny być wykonywane pod okiem
dorosłych lub za ich zgodą.
6. Instruktor ma prawo usunąć uczestnika z zajęć w przypadku:
a. braku opłaty za zajęcia po upływie wyznaczonego terminu płatności;
b. nagannego zachowania utrudniającego zajęcia innym uczestnikom;
c. rażącego naruszenia regulaminu zajęć
7. Zapisując się na zajęcia uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji
fizycznej. Zapisanie się na zajęcia jest równoważne z deklaracją braku przeciwwskazań
zdrowotnych do uczestnictwa w tego typu zajęciach
II. CHARAKTERYSTYKA ZAJĘĆ
1. Zajęcia odbywają się w trybie zdalnym (online) i są prowadzone przez instruktorów
zatrudnionych przez Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach.
2. Częstotliwość oraz czas trwania zajęć ustalana jest z każdym instruktorem indywidualnie.

3. O odwołaniu zajęć Uczestnik zostanie poinformowany przez instruktora poprzez kontakt
telefoniczny, SMS lub drogą e-mail.
III. PŁATNOŚĆ ZA ZAJĘCIA
1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest: dokonanie zapisu na zajęcia, dokonanie opłaty
do 15 -tego dnia miesiąca oraz złożenie podpisanej deklaracji przystąpienia do zajęć (karta
do pobrania na stronie www.mok.pionki.pl ).
2. Wniesienie opłaty za uczestnictwo w zajęciach jest rozumiane jako akceptacja niniejszego
Regulaminu.
3. Zajęcia online w Miejskim Ośrodku Kultury są płatne - połowa stawki ustalonej
w Cenniku Zajęć Miejskiego Ośrodka Kultury na dany sezon (wrzesień –grudzień 2020) –
złącznik nr 1(Cennik znajduje się na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury
www.mok.pionki.pl)
4. Opłaty za zajęcia dokonywane są do 15 dnia każdego miesiąca.
5. Za każdy dzień zwłoki naliczone są ustawowe odsetki.
6. Opłaty można dokonać przelewem na konto: Bank Spółdzielczy Odział Pionki
78914100050011703620000010 ( w tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko
uczestnika, miesiąc, za który wnoszona jest opłata oraz nazwę opłacanych zajęć).
7. Opłaty miesięczne są stałe bez względu na liczbę zajęć przypadających w danym miesiącu.
8. W przypadku odwołania zajęć, zajęcia zostaną przeprowadzone w innym terminie, bądź
opłata za nie zostanie stosownie zmniejszona. W przypadku zapłaty z góry, opłata
ta będzie odliczona w kolejnym okresie rozliczeniowym.
IV. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1. Kwestie nie ujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Kultury w Pionkach w porozumieniu z zainteresowanym na podstawie pisemnego wniosku
złożonego przez zainteresowanego w formie e-mail na adres mok@pionki.pl
2. Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach nie ponosi odpowiedzialności za jakość połączenia
i ewentualne problemy techniczne, które mogą wystąpić podczas zajęć online.

