
 

REGULAMIN ZAJĘĆ WAŁBRZYSKIEJ SZKOŁY TALENTÓW  
W WAŁBRZYSKIM OŚRODKU KULTURY W SEZONIE 2022/2023 

§1 WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. 

2. Zapisy na zajęcia (również kontynuacja zajęć) odbywają się wyłącznie przez formularz online. 
Link do zapisów znajduje się na stronie internetowej WOK. 

3. Każdorazowo pracownik WOK telefonicznie/sms lub mailowo potwierdza przyjęcie na dane 
zajęcia. O przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń (zapisów), pozostałe osoby zostają 
zapisane na listę rezerwową i są przyjmowane w momencie rezygnacji osób zakwalifikowanych 
lub utworzenia dodatkowej grupy.  

4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest opłacenie zajęć oraz w przypadku zajęć 
indywidualnych – podpisanie umowy (także drogą mailową).  

§2 PŁATNOŚCI 

1. Bilety i karnety dostępne są na stronie internetowej bilety.wok.walbrzych.pl/zajęcia edukacyjne 
oraz w kasach WOK. 

2. Instruktorzy prowadzący zajęcia nie pobierają opłat.  

Nie dotyczy zewnętrznych form zajęć organizowanych na terenie WOK. 

3. Zajęcia grupowe: 

 opłaty za zajęcia są wnoszone jako bilety jednorazowe lub karnety miesięczne 

 opłata wynosi 25 zł za godzinę zajęć (bilet jednorazowy);  

 przy wykupieniu karnetu miesięcznego koszt pojedynczych zajęć wynosi 15 zł (nie 
dotyczy warsztatów i kursów). Karnety są dostępne w sprzedaży przez okres 2 tygodni 

(ostatni tydzień poprzedzającego miesiąca i pierwszy tydzień danego miesiąca).  
 

4. Zajęcia indywidualne: nauka gry na instrumentach, warsztaty wokalne: 

 opłata wynosi, w zależności od ustalonego harmonogramu zajęć: 30 zł/30 min., 45 zł/45 
min lub 60 zł/60 min zajęć; 

 do 7 dnia danego miesiąca uczestnik wnosi opłatę w wysokości jak powyżej x ilość zajęć 

wypadających w danym miesiącu; 

 przesłuchanie nowego uczestnika trwa do 30 minut (dotyczy tylko nauki gry na 
instrumentach) i jest za nie pobierana opłata w wysokości 30 zł, potwierdzenie należy 

okazać instruktorowi; 

 w przypadku wątpliwości jaką kwotę należy wpłacić, prosimy o kontakt telefoniczny (SK 
509 490 141, PG 530 191 283 lub mailowo wst@wok.walbrzych.pl. 

 
5. Warsztaty/kursy: 

 za zajęcia prowadzone w formie warsztatowej pobierana jest opłata z góry za cały okres 

ich trwania. Koszt warsztatów/kursów określany jest każdorazowo.  
 

6. Program Rodzina 3+, Karta Dużej Rodziny: 

  uczestnik do 26 lat posiadający ważny dokument wnosi opłatę 10 zł x ilość godzin zajęć w 
danym miesiącu. Nie dotyczy kursów, warsztatów oraz indywidualnych zajęć; 

 płatność możliwa TYLKO w kasach WOK i w czasie dostępności karnetów w danym 
miesiącu po okazaniu karty pracownikowi WOK. 

 
 
 
 
 



7. Zespół Pieśni i Tańca „Wałbrzych” 

LP NAZWA CENA BRUTTO 

1 MIESIĘCZNA OPŁATA CZŁONKOWSKA – ZAJĘCIA GRUPOWE  60,00 zł 

2 ZAJĘCIA INDYWIDUALNE (WOKAL, TANIEC) 50,00 zł 

3 MIESIĘCZNA OPŁATA CZŁONKOWSKA – ZAJĘCIA GRUPOWE  

OPŁATA ZA 2 DZIECKO 

40,00 zł 

 

§3 ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

1. Nieobecność na zajęciach nie upoważnia do zwrotu pieniędzy czy przeniesienia 
niewykorzystanych biletów/karnetów na następny miesiąc. 

2. WOK zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach.  W przypadku choroby 
instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej odbycie się zajęć, uczestnikowi 
zostaną zwrócone pieniądze za bilet na podstawie paragonu lub faktury VAT.  W przypadku 
wykupionego karnetu uczestnikowi zostanie pomniejszona opłata za zajęcia na następny 
miesiąc (tylko w kasach WOK).  

3. Odwołać zajęcia może jedynie pracownik impresariatu WOK: e-mail lub smsową na kontakt 
podany przy zapisie.  

4. W przypadku wprowadzenia obostrzeń w związku z pandemią COVID 19, WOK zastrzega sobie 
prawo do zawieszenia zajęć w trybie natychmiastowym. Niewykorzystane środki zostaną 

zwrócone uczestnikowi. 

5. W przypadku zmniejszenia ilości uczestników w danej grupie, WOK zastrzega sobie prawo 
zamknięcia grupy, łączenia grup lub zmiany warunków uczestnictwa (w tym wysokości opłat  
i terminów odbywania się zajęć). 

6. W salach podczas zajęć mogą przebywać wyłącznie uczestnicy zajęć i instruktor. Instruktor 
prowadzący zajęcia sprawuje opiekę nad uczestnikami wyłącznie podczas trwania zajęć. Za 

bezpieczeństwo niepełnoletnich uczestników, przed zajęciami i bezpośrednio po ich 
zakończeniu odpowiadają rodzice. 

7. Zbiorowe wyjazdy zorganizowane na: konkursy, przeglądy, występy odbywają się wyłącznie pod 
opieką instruktora prowadzącego zajęcia i/lub pracownika impresariatu. Każdorazowo rodzice 

lub opiekunowie wyrażają zgodę pisemnie na udział osoby nieletniej w wyjazdach. 

§4 ZASADY OGÓLNE 

1. W obiektach na terenie WOK obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz papierosów 
elektronicznych, spożywania środków odurzających oraz alkoholu. W zajęciach nie mogą 
uczestniczyć osoby będące pod wpływem alkoholu i/lub jakichkolwiek innych środków 
odurzających. 

2. „STOP plastik” – prosimy o przynoszenie na zajęcia butelek wielorazowych/bidonów. Na terenie 
WOK obowiązuje zakaz używania jednorazowych opakowań, naczyń i sztućców z plastiku. 

3. WOK nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć. 
Dla bezpieczeństwa należy zmieniać obuwie na właściwe oraz posiadać odpowiedni strój na 
zajęcia.  

4. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do pełnej rekompensaty strat materialnych, wynikłych z 
niewłaściwego zachowania podczas przebywania w obiekcie. Za straty materialne 
spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.  

5. Za rzeczy pozostawione w placówkach, WOK nie odpowiada. 



6. Szczegółowe informacje dotyczące zajęć oraz niezbędne dokumenty można uzyskać w działach 
impresariatu Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury (ul. Wysockiego 29, ul. Broniewskiego 65a).  
W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt pod adresem mailowym: 
wst@wok.walbrzych.pl. W sprawach dotyczących ZPiT „Wałbrzych” – rafal@wok.walbrzych.pl  

7. Wałbrzyski Ośrodek Kultury zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie. 
Każdorazowo informacja o zmianach będzie opublikowana na stronie internetowej WOK oraz w 
budynkach WOK. 

8. Sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem są regulowane przez dyrektora Wałbrzyskiego 

Ośrodka Kultury. 
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SEZON 2022/2023 

 

 

 

KARTA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH INDYWIDUALNYCH                      

  NAUKI GRY NA INSTRUMENTACH 

W WAŁBRZYSKIEJ SZKOLE TALENTÓW 

 
      ………………………………………………….. 

podpis instruktora 

 

 

 
 
 
 
 

 

Imię i nazwisko uczestnika zajęć:  Rok nauki w WOK: 

 pierwszy rok nauki 

 kontynuacja nauki 

Rodzaj instrumentu 

  

  

Imię i nazwisko instruktora 

Lokalizacja* 

 WOK Stara Kopalnia 

 WOK Piaskowa Góra 

 Podzamcze (Przedszkole 

Samorządowe nr 8) 

Dzień i godziny zajęć (od-do)  Częstotliwość zajęć: 

 1 x 60 min 

 2 x 30 min 

 1 x 45 min 

 ……………………………. 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna zawierającego umowę  

 

  

  

Adres do korespondencji   

  

  

  

  

Telefon kontaktowy  

  

  

Nr PESEL rodzica/opiekuna/pełnoletniego uczestnika Adres e-mail  

  

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych w celu zgłoszenia uczestnictwa dziecka / podopiecznego w zajęciach edukacyjnych. 

  
  
……………………………………………                                                                       …………………………………………..  

 Wałbrzych, dnia                                                                                                    Podpis rodzica/opiekuna 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) - RODO 
informujemy, że: 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wałbrzyski Ośrodek Kultury, ul. Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych.  
2. Kontakt z Administratorem: tel. +48 74/ 66 70 950; e-mail: sekretariat@wok.walbrzych.pl. 
3. Kontakt z powołanym inspektorem ochrony danych – abi@vp.pl. 
4.Pełna informacja dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się na naszej stronie internetowej pod adresem: 

https://www.wok.walbrzych.pl/web/rodo. 



UMOWA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH NAUKI GRY NA INSTRUMENTACH NR ……/2022 
 
Zawarta w dniu …………………………... pomiędzy Wałbrzyskim Ośrodkiem Kultury – z siedzibą w 
Wałbrzychu przy ulicy Wysockiego 29 - instytucją kultury Gminy Wałbrzych, wpisaną do 
Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha pod numerem 
4/99, NIP: 886 – 25 – 10 – 950, REGON: 890606207, 
reprezentowanym przez:  
Jarosława Buzarewicza – dyrektora Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury zwanym w dalszej części 
Organizatorem 

a Panią/Panem 
………………………………………………………………………………………..............................................................
zwaną/ym dalej Rodzicem/Uczestnikiem*, 

*niepotrzebne skreślić 

 

zamieszkałą/łym………………………………………..……………………………………………………………….

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

PESEL…………………………………………………………… 

Dane uczestnika zajęć:  

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………….. 

§1 

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług edukacyjnych następującego rodzaju:  

1. Indywidualna nauka gry na instrumencie ……….. min./tyg.  
 

§2 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od ………………………... do 16.06.2023r. 

§3 

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest uiszczenie opłaty za naukę.  
2. Opłata wynosi, w zależności od ustalonego harmonogramu zajęć, 30 zł/30 min 45 zł/45 min 

lub 60 zł/ 60 min x ilość zajęć w miesiącu. 
3. Opłaty za zajęcia można dokonywać za pośrednictwem strony 

bilety.wok.walbrzych.pl/zajęcia edukacyjne do 7 dnia danego miesiąca lub w kasach WOK. 
4. Istnieje możliwość uiszczenia opłaty za kolejne miesiące z góry. 
5. Obowiązek wnoszenia opłaty ustaje pod warunkiem powiadomienia Organizatora na piśmie, 

z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem o terminie rezygnacji z zajęć.  
§4 

1. Rodzic jest zobowiązany do powiadomienia Organizatora o zmianach teleadresowych 
niezbędnych do kontaktu z nim.  

2. Rodzic jest zobowiązany do powiadomienia Organizatora o zmianie ustalonych godzin zajęć.  
3. Instruktor prowadzący zajęcia dokumentuje obecność uczestnika zajęć na liście obecności. 
4. O nieobecności uczestnika należy poinformować instruktora najpóźniej w dniu 

poprzedzającym zajęcia (do godz. 15.00), brak informacji powoduje, że zajęcia przepadają i 
nie jest zwracana opłata. 

5. W przypadku odwołania zajęć przez instruktora – ma on obowiązek odrobienia tych zajęć. 
Termin zajęć instruktor uzgadnia z rodzicami dziecka w dogodnym terminie.  W przypadku 
braku możliwości odpracowania zajęć, opłata za zajęcia zostanie pomniejszona w następnym 
miesiącu. 

 

 

 

 

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

                    Organizator                                                                                              Rodzic 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


