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REGULAMIN ZAJĘĆ I WARSZTATÓW 

 ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH W LUBINIE  

W SEZONIE 2022/2023 

§ 1 
1. Zgodnie ze Statutem celem działalności Centrum Działań Twórczych w Lubinie jest za-

spokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszech-
nianie różnych dziedzin kultury oraz sztuki. Centrum Działań Twórczych w Lubinie reali-
zuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury, sztuki, wiedzy 
i nauki, których celem jest podbudzanie społeczności Powiatu Lubińskiego do aktywnego 
uczestnictwa w kulturze i współtworzenia jej wartości.  

2. Cel ten realizowany jest między innymi poprzez prowadzenie zajęć i warsztatów w zakre-
sie różnych dziedzin sztuki (muzyka, śpiew, taniec, teatr, plastyka i inne), prezentację i 
promocję amatorskiego ruchu artystycznego oraz inne. 

3. W zajęciach Centrum Działań Twórczych w Lubinie w formach stałych i warsztatowych 
mogą uczestniczyć wszyscy - dzieci, młodzieży, dorośli. 
 

§ 2 
Podstawowe pojęcia w Regulaminie: 

- CDT w Lubinie – Centrum Działań Twórczych w Lubinie. 
- zajęcia/ warsztaty – cykliczne spotkania odbywające się od 5 września 2022 września 

do 23 czerwca 2023, o określonej liczbie uczestników i czasie trwania. 
- Uczestnik – osoba zapisana na listę uczestników danych zajęć/warsztatów, akceptująca 

regulamin i uiszczająca opłaty. 
- Pracownik – osoba będąca pracownikiem CDT w Lubinie, upoważniona do tego typu 

działań przez CDT w Lubinie. 
- Instruktor – osoba prowadząca zajęcia/warsztaty, upoważniona do tego typu działań 

przez CDT w Lubinie. 
- Sezon – okres, w jakim odbywają się cykliczne zajęcia/ warsztaty, tj. od 5 września 2022 

września do 23 czerwca 2023, stanowiący zamkniętą całość. 
 

§ 3 
1. Organizatorem zajęć i warsztatów jest Centrum Działań Twórczych z siedzibą w Lubinie 

59-300, Al. Komisji Edukacji Narodowej 6a. 
2. Osobami wyznaczonymi do koordynowania zajęć i warsztatów są pracownicy CDT w Lubi-

nie i instruktorzy. 
3. Minimalną liczbę uczestników zajęć/warsztatów, niezbędną do rozpoczęcia zajęć, ustala 

CDT w Lubinie. Zmniejszenie liczby uczestników poniżej ustalonego poziomu w trakcie se-
zonu może skutkować rozwiązaniem grupy zajęciowej/ warsztatowej. 

4. Zapisy na zajęcia odbywają się bezpośrednio u instruktora lub w CDT w Lubinie.  
5. Uczestnikiem zajęć może być osoba, która: 

a. wyraża chęć systematycznego uczestnictwa w zajęciach podczas całego sezonu 
2022/2023 i dopełniła wszelkich pisemnych formalności,  

b. akceptuje i przestrzega postanowień regulaminu oraz innych przepisów porządkowych, 
procedur bezpieczeństwa i BHP, 

c. regularnie dokonuje opłat za zajęcia/warsztaty. 
6. W zajęciach/warsztatach mogą uczestniczyć tylko osoby zapisane jako uczestnicy. Uczest-

nik nie może odstąpić swojego miejsca osobom trzecim. O wejściu rodzica/opiekuna do 
sali, w której odbywają się zajęcia/warsztaty decyduje instruktor lub pracownik.   

7. W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest złożenie pisemnej deklaracji rodziców 
lub opiekunów prawnych, w którym wyrażają zgodę na uczestnictwo w wybranej formie 
zajęć, zgodnie ze wzorem znajdującym się  w Załączniku nr 1 do regulaminu.  
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8. Osoby dorosłe wyrażające wolę uczestnictwa w zajęciach i warsztatach są zobowiązane 
do złożenia pisemnej deklaracji uczestnictwa w zajęciach, według wzoru stanowiącego Za-
łącznik nr 2. 

9. Zajęcia odbywają się zgodnie z przyjętym przez Dyrektora CDT w Lubinie planem zajęć.  
W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej odbycie 
się zajęć, CDT w Lubinie zastrzega sobie prawo do ich odwołania i/lub zrealizowania w 
innym terminie. 

10. Czas trwania zajęć/ warsztatów ustala CDT w Lubinie. 
11. Zajęcia/warsztaty odbywają się od poniedziałku do piątku, w dni nauki szkolnej (w okresie 

ferii zimowych, przerw świątecznych, itd. zajęcia nie odbywają się). 
12. Osoba zapisana na zajęcia deklaruje uczestnictwo w wybranych zajęciach/ warsztatach na 

cały sezon. 
13. Osoby, które nie uregulowały wszystkich należnych opłat za uczestnictwo w zajęciach w 

sezonie 2021/2022, nie będą miały możliwości zapisania się na zajęcia.  
14. CDT w Lubinie nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy uczestników i nie zo-

bowiązuje się do ich pilnowania. 
15. W miejscach i w czasie realizacji zadań statutowych CDT w Lubinie zabrania się spożywana 

i przebywania osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu oraz innych środków odu-
rzających, palenia tytoniu oraz wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów. 

16. Uczestnika zajęć/ warsztatów obowiązuje dbałość o porządek w pracowni, w której odby-
wają się warsztaty. 

17. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu CDT w Lubinie (w 
przypadku niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni). 

18. Powiadomienie o rezygnacji z zajęć musi mieć formę pisemną (na adres CDT w Lubinie) 
lub e-mailową: kontakt@cdt.lubin.pl   
Rezygnacja zgłoszona telefonicznie lub ustnie u instruktora nie będzie uwzględniona. 

19. Rezygnację z zajęć/warsztatów należy zgłosić najpóźniej do 25-go dnia miesiąca poprze-
dzającego rezygnację. W przeciwnym wypadku naliczona zostanie opłata za kolejny mie-
siąc. 

20. Dyrektor, na wniosek instruktora lub pracownika, może skreślić uczestnika zajęć, jeśli jego 
nieusprawiedliwiona nieobecność trwa dłużej niż dwa tygodnie, nie przestrzega norm spo-
łecznych i zasad kultury współżycia i obowiązków zawartych w regulaminie uczestnika za-
jęć. 

21. Dyrektor oraz instruktorzy mogą wobec uczestników wyróżniających się systematyczną 
pracą i właściwą postawą oraz osiągnięciami w różnego rodzaju konkursach, festiwalach, 
zawodach i przeglądach stosować różnego rodzaju nagrody, np. pochwały, dyplomy. 

22. 80% prac wykonanych podczas zajęć/warsztatów jest własnością CDT w Lubinie. Decyzję 
o wyborze prac dla uczestnika poodejmuje instruktor lub Dyrektor CDT w Lubinie. 

23. Uczestnik przenosi bezpłatnie na CDT w Lubinie wszelkie autorskie prawa majątkowe do 
wszystkich prac powstałych podczas zajęć/warsztatów (o których mowa w punkcie 21.) , na 
wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili złożenia deklaracji uczestnictwa, określo-
nych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. 
Dz. U. z 2016 r. z późn. zm.). Postanowienia niniejszego paragrafu w niczym nie naruszają 
autorskich praw osobistych.  
 

§ 4 
1. Wysokość opłat reguluje Zarządzenie Dyrektora CDT w Lubinie. 
2. Opłaty za zajęcia i warsztaty należy regulować z zachowaniem wyznaczonego terminu, tj. 

do 10-go dnia każdego miesiąca sezonu: 
- na konto bankowe:  13 1020 3017 0000 2202 0587 3692, PKO Bank Polski 
z dopiskiem: imię i nazwisko uczestnika, nazwa zajęć (dzień tygodnia/ grupa wie-
kowa), imię i nazwisko instruktora. 

mailto:kontakt@cdt.lubin.pl
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3. Nieuregulowanie opłaty w wyznaczonym terminie będzie skutkować skreśleniem z listy 
uczestników po ówczesnym powiadomieniu telefonicznym, sms-owym lub mailowym 
uczestnika/rodzica lub opiekuna prawnego. 

4. Opłata  za zajęcia zapewnia miejsce w grupie zajęciowej/warsztatowej, opiekę instruktora 
oraz materiały do zajęć/warsztatów. Warunkiem uczestnictwa w niektórych zaję-
ciach/warsztatach może być zapewnienie przez uczestnika własnych materiałów, a decyzja 
o takim fakcie należy do CDT w Lubinie. 

5. Instruktorzy mają prawo do niewpuszczenia na zajęcia/warsztaty uczestnika (niezależnie 
od wieku), który nie uiścił opłaty za dany miesiąc. 

6. Rezygnacja z zajęć nie zwalnia uczestnika od obowiązku uregulowania zaległych opłat. 
7. Wyklucza się zwrot lub pomniejszenie opłat za dany miesiąc z powodu: nieobecności 

uczestnika, nawet usprawiedliwionych, zdarzeń losowych uniemożliwiających realizację za-
jęć lub świąt państwowych, dni wolnych, ferii zimowych, itd. 

 
§ 5  

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
1. Każdy uczestnik zajęć/rodzic/opiekun prawny osób nieletnich jest zobowiązany do zapo-

znania się z treścią Obowiązku informacyjnego, który stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego 
regulaminu. 

2. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO  uczestnik lub jego rodzic/opiekun prawny wyrażają 
wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która stanowi część 
Deklaracji uczestnictwa w zajęciach. 
Brak podpisanej zgody może się wiązać z brakiem możliwości uczestnictwa w zajęciach 
organizowanych przez CDT w Lubinie. 

 
 

§6 

INNE POSTANOWIENIA 

1. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu. 
2. Załączniki do Regulaminu: 

a) Zał. Nr 1 – Deklaracja rodziców/opiekunów prawnych uczestnictwa                                                
w zajęciach/warsztatach osób niepełnoletnich. 

b) Zał. Nr 2 – Deklaracja osoby pełnoletniej uczestnictwa w zajęciach/ warsztatach. 
c) Zał. Nr 3 – Obowiązek informacyjny. 

 


