
 
REGULAMIN ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH                                                                

W KRAJEŃSKIM OŚRODKU KULTURY 
 
 

I ZASADY OGÓLNE 
 

1. Uczestnikami zajęć artystycznych mogą zostać dzieci w wieku od  4 lat z podziałem na odpowiednie 
grupy wiekowe , oraz stopień zaawansowania. 

 
 Zajęcia artystyczne:  

 
PRACOWNIA MUZYCZNA: 

 Gitara  
 Akordeon 
 Pianino  
 Perkusja 
 Keyboard  

 
PRACOWNIA  TANECZNA 

 Kok Dance II / III 
 Taniec w Parach 

 
POZOSTAŁE ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE 

 
o Makrama  
o Hajdasz 
o Karate Shoto 
o Fitness Zumba 

 
1. Dzieci w wieku przedszkolnym aby uczestniczyć w zajęciach muszą być samodzielne, m.in. powinny 

posiadać umiejętności|: 
      - radzenia sobie podczas wykonywania czynności samoobsługowych (np. korzystania z toalety) oraz    
 z samodzielnym wykonywaniem powierzonych mu obowiązków związanych z pracami na 
 zajęciach artystycznych 
      - samodzielności umysłowej, która polega na podejmowani decyzji i rozwiązywaniu problemów                    
 w organizowanej pracy podczas zajęć 
      - samodzielności społecznej, która oparta jest na umiejętności porozumiewania się, współpracy, 
 współdziałania, współdecydowania wśród uczestników danej grupy zajęć artystycznych. 

 
      2.  Zajęcia  artystyczne organizowane przez Krajeński Ośrodek Kultury, maja charakter zajęć 
 pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą 
 rodzice lub pełnoprawni opiekunowie. 
 

3. Każdy uczestnik (dziecko), zajęć artystycznych organizowanych przez KOK rozpoczyna zajęcia po 
wypełnieniu i podpisaniu KARTY ZGŁOSZENIA  przez rodzica lub opiekuna prawnego, dostępnej               
u instruktora zajęć i sekretariacie Krajeńskiego Ośrodka Kultury. 

 
4. Uczestnik, który deklaruje udział w zajęciach zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego 

regulaminu. 
 
5. Każdy uczestnik powinien dbać o koleżeńską atmosferę na zajęciach. Wszelkie problemy należy 

zgłaszać instruktorowi lub dyrektorowi KOK. 
 

 
 
 
 
 
 
 



II PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH 
 

1. W zajęciach artystycznych mogą brać udział tylko dzieci po uprzednim wypełnieniu i podpisaniu przez 
rodzica lub opiekuna prawnego KARTY ZGŁOSZENIA, którą należy oddać instruktorowi lub złożyć 
w sekretariacie KOK. 

2. Uczestnik zajęć artystycznych zobowiązuje się : 
 Godnie reprezentować Krajeński Ośrodek Kultury w trakcie zajęć, występów, pokazów  

i wyjazdów 
 Przed w trakcie, jak i po zajęciach pomagać instruktorowi podczas rozstawiania i składania 

niezbędnego sprzętu do prowadzenia zajęć 
 Wykonywać tylko i wyłącznie polecenia instruktora prowadzącego zajęcia 
 Utrzymywać ład i porządek podczas prowadzonych zajęć 
 Być sumiennym i zdyscyplinowanym 
 W trakcie zajęć skupiać się na wykonywanych czynnościach  
 Wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie zgłaszać instruktorowi 

 
3. Podstawą do korzystania z zajęć artystycznych w KOK, jest regularna oraz punktualna obecność na 

zajęciach, a także zaangażowanie podczas zajęć. 
 
III PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW/ OPIEKUNÓW UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ 
ARTYSTYCZNYCH 
  
1. Rodzic/ opiekun uczestnika zajęć jest zobowiązany do doprowadzenia i odprowadzenia dzieci 

 do i z KOK do domu.  
2. Rodzice/ opiekunowie zobowiązują się powiadomić instruktora prowadzącego  zajęcia o każdej 

nieobecności dziecka na zajęciach. 
3. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest 

niezwłocznie powiadomić, pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej instruktora prowadzącego lub 
sekretariat KOK.   

4. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do nie podważania autorytetu instruktora, zarówno w obecności 
dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami  i wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie 
do instruktora prowadzącego lub do dyrektora KOK. 

 
IV RODZAJE KAR DYSCYPLINARNYCH 
 
1. Zasadniczymi karami dyscyplinarnymi orzekanymi wobec uczestnika zajęć artystycznych są: 

upomnienie, nagana, kara odsunięcia uczestnika od zajęć. 
2. W przypadku uzyskiwania słabych wyników w nauce szkolnej, na wniosek instruktora prowadzącego 

lub rodzica/opiekuna można podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu w prawach uczestnika zajęć 
artystycznych, aż do momentu poprawienia ocen szkolnych. 

 
V POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Wypadek losowy i siła wyższa mogą prowadzić do odwołania zajęć o czym rodzic/opiekun prawny 

zostanie powiadomiony sms-em i/lub drogą mailową, najpóźniej na 6 godzin przed planowanym 
rozpoczęciem zajęć. 

2. Krajeński Ośrodek Kultury zastrzega sobie zmiany w regulaminie z uprzedzeniem 
rodziców/opiekunów, uczestników. 

3. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszenie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do 
usunięcia z zajęć artystycznych. 

4. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin rozstrzyga instruktor prowadzący 
zajęcia lub dyrektor KOK. 

 
 
 
 
 


