
Załącznik do Zarządzenia nr 25/2022 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Kargowej  

z dnia 01 września 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu zasad organizacyjnych  

i pobierania opłat za udział w sekcjach działających w Gminnym Centrum Kultury  

w Kargowej oraz ich wysokość. 

 

Regulamin zasad organizacyjnych i pobierania opłat za udział  

w sekcjach działających w Gminnym Centrum Kultury w Kargowej 

oraz ich wysokości 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

§ 1 

W GCK Kargowa w roku szkolnym 2022/2023, tj. od października 2022 roku do czerwca 2023 

roku pobierało się będzie opłaty za udział w następujących sekcjach: 

a) sekcja taneczna (od września 2022 do czerwca 2023),  

b) sekcja wokalna,  

c) sekcja plastyczna (dzieci / dorośli), 

d) sekcja małego majsterkowicza. 

§ 2 

1. W ramach opłaty GCK Kargowa gwarantuje minimum 25 spotkań przez okres  

od października 2022 roku do czerwca 2023 roku (35 spotkania sekcja taneczna 

przez okres od września 2022 do czerwca 2023 roku) – nie będą pobierane 

dodatkowe opłaty za większą ilość przeprowadzonych zajęć. Sekcje prowadzone 

będą do 30.06.2023 r. 

2. Dyrektor GCK w Kargowej określa wysokość opłat za udział w sekcjach, o których 

mowa w §1 następująco: 

a) sekcja taneczna 50,00 zł netto / miesiąc; 

b) sekcja wokalna 30,00 zł netto / miesiąc; 

c) sekcja plastyczna (dzieci 20,00 zł ; dorośli 20,00 zł netto / miesiąc; 

d) sekcja małego majsterkowicza 20,00 zł netto / miesiąc. 

3. W przypadku krótkotrwałej nieobecności ucznia na zajęciach (np. z powodu 

choroby) opłaty nie będą pomniejszane o te nieobecności. GCK Kargowa prowadzi 

nauczanie grupowe i instruktor realizuje jednakowy program dla całej grupy.  



4. Rodzice dziecka uczęszczającego na sekcje w GCK Kargowa zobowiązują się  

do odbioru dziecka najpóźniej 15 minut po zakończeniu zajęć. 

5. GCK Kargowa oraz instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko  

i opiekę nad nim po zakończeniu zajęć.  

6. W przypadku nie przeprowadzenia zajęć z całą grupą, np. z powodu choroby 

instruktora (kiedy nie ma możliwości zastępstwa), zajęcia będą zaplanowane  

i przeprowadzone w dodatkowym czasie tak, by zrealizować cały program  

i min. 25 spotkań.  

7. Dopuszcza się możliwość rezygnacji z nauki w trakcie semestru. Rezygnacja taka 

zwalnia z obowiązku dokonywania dalszych deklarowanych opłat za zajęcia  

w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji (list, e-mail), bądź ustnego 

poinformowania instruktora danej sekcji. Zaprzestanie naliczania opłat następuje 

po miesięcznym okresie wypowiedzenia.  

Rozdział II 
Zasady i terminy wnoszenia opłat 

§ 3 

1. Wpłaty z tytułu opłat za udział w sekcjach, o których mowa w §2 pkt.2 uiszcza się przez 

rodziców / opiekunów dzieci / podopiecznych uczestniczących w ww. sekcjach  

na konto bankowe Gminnego Centrum Kultury w Kargowej BS Kożuchów o/Kargowa 

nr 09 9673 0007 0020 0208 1357 0001 lub gotówką w kasie Gminnego Centrum Kultury 

w Kargowej, przy ul. Słodowej 2. 

2. GCK Kargowa nie ponosi odpowiedzialności za następstwa błędnego zakwalifikowania 

wpłaty, powstałe na skutek okoliczności leżących po stronie wpłacającego  

(w szczególności wniesienie wpłaty na niewłaściwy rachunek bankowy, 

niejednoznaczny opis wpłaty). 

§ 4 

1. Opłatę za udział w sekcjach, o których mowa w §1 wnosi się jednorazowo lub  

w formie ratalnej, zgodnie z ust. 2. 

2. Rodzic / opiekun może wnieść opłatę jednorazową lub semestralną w ratach  

po złożeniu do 15 października 2022 roku (sekcja taneczna do 16 września 2022 roku) 

stosownego zgłoszenia-umowy u instruktorów danej sekcji (wzór – załącznik nr 1).  



3. Przy jednorazowym wniesieniu opłaty semestralnej rodzic / opiekun zobowiązany jest 

do jej zapłaty w terminie: 

 
I semestr 
(październik’22–
styczeń’23) 
 

 
do 15 października 
2022 r.  

I semestr sekcja 
taneczna 
(wrzesień’22– 
styczeń’23) 

do 16 września 
2022 r.  

 

4. Przy wnoszeniu opłaty semestralnej w ratach rodzic / opiekun zobowiązany jest  
do jej zapłaty w terminach: 

I rata za miesiąc wrzesień’22-sekcja taneczna – płatne 
do 10 września 2022r. / za miesiąc 
 październik’22 – płatne do 10 października 2022 r. 
 

 
 
 
*RATY SĄ NIEZMIENNE  
I DOTYCZĄ CYKLU MIN 
25 ZAJĘĆ W CIĄGU 
ROKU – 35 ZAJĘĆ 
SEKCJA TANECZNA  
(OD PAŹDZIERNIKA’22 
DO CZERWCA’23) A NIE 
POJEDYNCZYCH 
MIESIĘCY 

II rata za miesiąc listopad’22 – płatne do 10 listopada 
2022 r. 

 
III rata za miesiąc grudzień’22 –  do 10 grudnia 2022 r. 
 

IV rata za miesiąc styczeń’23 – do 10 stycznia 2023 r. 
 

V rata za miesiąc luty’23 – do 10 lutego 2023 r.  
 

VI rata za miesiąc marzec’23 – do 10 marca 2023 r.  

VII rata za miesiąc kwiecień’23 – do 10 kwietnia 2023 r. 

VIII rata za miesiąc maj’23 – do 10 maja 2023 r. 

IX rata za miesiąc czerwiec’23 – do 10 czerwca 2023 r.  

 



5. W przypadku zaległości w opłatach za okres dłuższy niż 3 miesiące, dyrektor Gminnego 

Centrum Kultury w Kargowej ma prawo usunąć uczestnika z grupy zajęciowej. 

Usunięcie z grupy nie anuluje obowiązku zapłaty zaległości. 

Rozdział III 

Tryb i warunki zwalniania z opłat za udział w sekcjach działających w GCK Kargowa 

§ 5 

1. Rodzic / opiekun może wystąpić z wnioskiem o zwolnienie z opłaty za udział  

w sekcjach, o których mowa w §1.   

2. Decyzję w sprawie zwolnienia rodzica / opiekuna z opłaty za udział w sekcjach,  

o których mowa w §1 podejmuje dyrektor GCK Kargowa. 

3. Wniosek o zwolnienie z ww. opłat stanowi załącznik nr 2. 

4. Do wniosku o zwolnieniu z ww. opłat rodzic / opiekun zobowiązany jest dołączyć 

odpowiednie dokumenty oraz zaświadczenia, potwierdzające wystąpienie okoliczności 

uzasadniających złożony wniosek. 

§ 6 

1. Wniosek, o którym mowa w Rozdziale III §5  wraz z niezbędnymi dokumentami należy 

składać w GCK w Kargowej przy ul. Słodowej 2 najpóźniej 7 dni przed terminem zapłaty 

określonym w §4 pkt. 3 i 4.  

2. W przypadku wadliwie wypełnionego wniosku lub złożenia wraz z wnioskiem 

niekompletnej dokumentacji, dyrektor wzywa pisemnie do poprawienia lub 

uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, pod rygorem 

pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. 

§ 7 

1. We wszystkich sprawach związanych z opłatami decyzję podejmuje dyrektor. 

Rozdział IV 

Przepisy końcowe 

§ 8 

Regulamin wchodzi w życie w dniu podpisania i ma zastosowanie wobec uczestników 

sekcji od 01 października 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku / sekcja taneczna od 02 

września 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku.   

 
 



Ochrona danych osobowych – Klauzula Informacyjna: 
 Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/96/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że: 

a) Administratorem danych osobowych uczestników jest Gminne Centrum Kultury  
w Kargowej, ul. Browarna 7, 66-120 Kargowa, tel. 699 993 125, zwane dalej 
Organizatorem. 

b) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się  skontaktować  
z IOD poprzez e-mail: patrycja.gorzelanna@wp.pl lub listownie na wskazany powyżej 
adres. 

c) Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu uczestnictwa  
w sekcjach działających przy Gminnym Centrum Kultury w Kargowej w celach 
podatkowych (dot. zwycięzców), jeżeli występują obowiązki podatkowe oraz w celach 
promocyjnych, także po zakończeniu konkursu. 

d) Podstawą do przetwarzania danych osobowych uczestników jest zgoda  
na przetwarzanie danych osobowych art. 6 ust.1 lit. a RODO. 

e) Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane innym odbiorcom,  
z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem oraz  podmiotów przetwarzających 
dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartych z nim umów 
powierzenia danych.  

f) Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny  
do realizacji wyżej określonych celów lub do momentu wycofania zgody. 

g) Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, prawo  
do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

h) Uczestnik  posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

i) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału  
w sekcjach. 

j) Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 

 


