Załącznik
do Zarządzenia nr 14 / 2020
Dyrektora MDK „Bogucice – Zawodzie”
z dnia 15.09.2020 r.

Regulamin działalności klubów, sekcji i zespołów
Miejskiego Domu Kultury „Bogucice – Zawodzie”
w Katowicach
§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Miejski Dom Kultury „Bogucice – Zawodzie” zgodnie ze Statutem realizuje podstawowe zadania,
którymi są: rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych, przygotowanie do
odbioru i tworzenia wartości kulturalnej oraz kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze.
Organizacja klubów, sekcji i zespołów jest jednym z rodzajów działań, poprzez które realizowane
są ww. zadania.
2. Decyzję o rodzaju, harmonogramie i odpłatności za udział w zajęciach klubów, sekcji
i zespołów podejmuje Dyrektor po zapoznaniu się z propozycjami instruktorów i pracowników
prowadzących zajęcia, a także opinią kierowników działów. Aktualną listę sekcji i opłat zawierają
tabele stanowiące Załącznik nr 2 i 3 do niniejszego Regulaminu.
3. Wszyscy uczestnicy, instruktorzy, prezesi klubów, wolontariusze oraz inni opiekunowie są
zobowiązani do:
a) dbania o dobre imię i pozytywny wizerunek MDK,
b) przestrzegania przepisów porządkowych, regulaminów, norm społecznych oraz przepisów
BHP i p.poż. we wszystkich pomieszczeniach MDK przed, w trakcie oraz po zakończeniu
zajęć,
c) dbania o wygląd i stan techniczny sal, w których odbywają się zajęcia, o sprzęt stanowiący
wyposażenie sal zajęć, jak i o inny sprzęt wykorzystywany podczas zajęć, (zalecenie to
dotyczy także pomieszczeń garderobianych oraz sali widowiskowej),
d) odnoszenia się w sposób kulturalny do innych uczestników zajęć, instruktora prowadzącego,
pracowników oraz gości MDK,
e) stosowania się do zaleceń i wykonywania poleceń instruktorów i pracowników MDK
w zakresie przestrzegania porządku, regulaminów i przepisów prawa,
f) sporządzania posiłków i napojów tylko w pomieszczeniach specjalnie do tego przeznaczonych
(pomieszczenia cateringowe, aneksy kuchenne po uzgodnieniu z koordynatorem sekcji).
§ 2.
ZASADY UCZESTNICTWA I ODPŁATNOŚCI
1. Warunkami uczestnictwa w zajęciach klubów, sekcji i zespołów są:
a) akceptacja niniejszego Regulaminu potwierdzona poprzez:
o w przypadku uczestnictwa w sekcjach płatnych: zawarcie Umowy z MDK „Bogucice –
Zawodzie”, której wzór stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu,
o w przypadku uczestnictwa w kołach zainteresowań i klubach (zajęciach bezpłatnych):
dostarczenie podpisanego oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 5
do niniejszego Regulaminu.

2.
3.
4.

5.

6.

b) dokonywanie terminowych wpłat za uczestnictwo w działalności sekcji do 15-tego dnia
miesiąca bieżącego (np. za zajęcia w listopadzie należy dokonać zapłaty do dnia 15. listopada,
za zajęcia w marcu do 15. marca, itp.). W przypadku przystąpienia do sekcji w trakcie trwania
sezonu kulturalno – oświatowego, opłatę w wysokości uzależnionej od zaplanowanej liczby
zajęć w danym miesiącu, potwierdzoną przez pracownika MDK, należy uiścić przed
pierwszymi zajęciami. Opłaty można dokonać:
a. gotówką lub kartą płatniczą w kasie,
b. przelewem na rachunek bankowy w ING Banku Śląskim VII O/Katowice:
08 1050 1214 1000 0007 0001 4335. Przelew powinien zawierać w tytule: Imię
i Nazwisko uczestnika sekcji, nazwę sekcji, miesiąc, za który uiszczana jest opłata oraz
miejsce odbywania zajęć, np.
 Jan Kowalski, nauka gry na pianinie, październik, Bogucice.
 Jolanta Nowak, Studium Wokalne „Na Wodzie”, listopad, Zawodzie.
c) podpisanie i dostarczenie poprawnie wypełnionej umowy lub oświadczenia dla uczestnika
zajęć (Załącznik nr 3 lub 4) najpóźniej w dniu udziału w pierwszych zajęciach.
Niedostarczenie umowy lub oświadczenia w terminie skutkuje niedopuszczeniem do zajęć.
Nieregularne i nieterminowe uiszczanie obowiązujących opłat skutkuje skreśleniem z listy
uczestników zajęć.
Zasady odpłatności za zajęcia:
a) opłaty za udział w sekcjach są opłatami ZRYCZAŁTOWANYMI, co oznacza, że kwota
opłacana za dany miesiąc jest kwotą stałą, niezależnie od liczby zajęć realizowanych w danym
miesiącu, z zastrzeżeniem § 2, pkt. 4, lit b).
b) odpłatność za zajęcia sekcji, klubu lub zespołu w danym miesiącu może być zmniejszona tylko
i wyłącznie z powodu nieobecności instruktora, ferii zimowych, okresów i przerw
świątecznych, wyjazdu dzieci na „zieloną szkołę” lub inne wyjazdy szkolne oraz innych,
uzasadnionych przypadków, po wcześniejszym zapowiedzeniu swojej absencji i jej
obligatoryjnym udokumentowaniu. Brak stosownego dokumentu usprawiedliwiającego
nieobecność uczestnika zajęć uniemożliwi zastosowanie proporcjonalnej do obecności zniżki.
c) opłata miesięczna nie może być samodzielnie pomniejszona z przyczyn nieobecności
uczestnika sekcji spowodowanej jego prywatnymi zobowiązaniami.
d) na wniosek instruktora prowadzącego zajęcia sekcyjne, za zgodą dyrektora MDK dopuszcza
się czasową zmianę liczby zajęć w poszczególnym miesiącu – w tym przypadku opłata za
sekcję zostanie pomniejszona proporcjonalnie do liczby zrealizowanych zajęć.
e) osoby nie mające pewności co do stałej kontynuacji uczestnictwa w sekcji mają możliwość
skorzystać z jednorazowej lekcji próbnej / pokazowej, której wartość stanowi ¼ miesięcznej
opłaty za zajęcia.
Miejski Dom Kultury „Bogucice – Zawodzie” nie ponosi odpowiedzialności za dziecko /
podopiecznego poza jego udziałem w zajęciach sekcyjnych. Oznacza to, że pełną
odpowiedzialność za bezpieczne doprowadzenie i powrót do domu odpowiada Rodzic / Opiekun
ustawowy.
Kontrola i nadzór:
a) nadzór nad działalnością kół, sekcji i klubów prowadzą kierownicy działów: „Bogucice”
i „Zawodzie”, którzy organizują ich pracę zgodnie z procedurami i przepisami przyjętymi
w MDK. Kierownicy działów określają zakres obowiązków instruktorów prowadzących
zajęcia i przedstawiają Dyrektorowi do zatwierdzenia.
b) bezpośrednią kontrolę działalności poszczególnych sekcji sprawują wyznaczeni pracownicy
MDK, tzw. koordynatorzy sekcji.
c) odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie zajęć sekcyjnych oraz prawidłowego
i rzetelnego prowadzenia dziennika zajęć sekcji ponoszą instruktorzy prowadzący zajęcia
sekcyjne.

d) zarówno koordynatorzy sekcji, jak i kierownicy działów oraz Dyrektor dokonują wizytacji
i kontroli przebiegu zajęć, co potwierdzają stosowanym wpisem w dzienniku zajęć. Wizytacje
powinny być realizowane nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
7. Uczestnicy zajęć klubów, sekcji i zespołów MDK są zobowiązani do:
a) regularnego i punktualnego przychodzenia na zajęcia,
b) regularnego i terminowego uiszczania opłaty za uczestnictwo w zajęciach sekcji,
c) przestrzegania zasad i przepisów BHP i P.POŻ.,
d) przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu, Regulaminu Porządkowego oraz innych
Regulaminów i Instrukcji obowiązujących w MDK „Bogucice – Zawodzie”,
e) korzystania z szatni i zmiany obuwia (sala baletowa oraz inne pomieszczenia wskazane przez
pracowników MDK),
f) wykonywania poleceń instruktora,
g) pisemnego powiadomienia MDK o rezygnacji z zajęć,
h) niespożywania posiłków podczas zajęć i w pomieszczeniach do nich nie przystosowanych,
i) odpowiedniego zabezpieczenia pozostawionych rzeczy osobistych bądź pozostawiania ich
w szatni (MDK nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek naruszenia tego
obowiązku).
8. W pomieszczeniach MDK bezwzględnie zakazuje się:
a) używania własnego sprzętu elektrotechnicznego (np. elektryczne dzbanki, grzałki),
b) wykorzystywania sal i sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,
c) niszczenia sal, powierzonego sprzętu i wyposażenia, samowolnych zmian w ustawieniu
wyposażenia na terenie obiektu: sprzętu, stołów, krzeseł, szaf, itd.,
d) spożywania alkoholu, palenia papierosów, zażywania narkotyków i innych środków
psychoaktywnych (osoby będące w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych
środków odurzających, a także osoby wnoszące wymienione substancje będą wypraszane
z obiektów MDK),
e) korzystania z instrumentów muzycznych i innych sprzętów poza zajęciami bez uzyskania
zgody kierownika działu,
f) zachowywania i wysławiania się w sposób wulgarny.
§ 3.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Obowiązek informacyjny RODO stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu, niezależnie od odpowiedzialności
za powstałe szkody wyrządzone w mieniu MDK skutkować będzie:
a) w przypadku osób działających na zasadzie pisemnej umowy – jej natychmiastowym
rozwiązaniem i ewentualnymi innymi sankcjami w niej przewidzianymi,
b) w przypadku odbiorców zajęć bezpłatnych – skreśleniem z listy uczestników.
3. Pisemne wnioski i prośby uczestników zajęć dotyczące ich bieżącego uczestnictwa w sekcji
rozpatrują kierownicy działów merytorycznych właściwi ze względu na miejsce prowadzenia
zajęć, po uprzednim uzyskaniu zgody instruktora prowadzącego sekcję.
4. Skargi i zażalenia rozpatruje Dyrektor MDK.

Załącznik nr 1
do Regulaminu działalności klubów, sekcji i zespołów
MDK „Bogucice – Zawodzie” w Katowicach

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ MIEJSKI DOM KULTURY „BOGUCICE – ZAWODZIE”
Niniejszą informację otrzymują Państwo w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia
14.05.2016 r.).

Informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych

Administrator Danych
Osobowych (ADO)

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Dom Kultury „BoguciceZawodzie” z siedzibą w Katowicach
Mogą się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: Katowice (40-213) ul. Markiefki 44a
- poprzez e-mail: sekretariat@mdkbogucice-zawodzie.pl
- telefonicznie: 32 203-05-17, 32 203-55-24

Inspektor Ochrony
Danych Osobowych
(IODO)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Z Inspektorem możesz kontaktować się w następujący sposób:
- listownie na adres: Katowice (40-213) ul. Markiefki 44a
- poprzez e-mail: iodo@mdkbogucice-zawodzie.pl

Cele przetwarzania
Państwa danych
osobowych

Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” będzie przetwarzał Państwa dane
osobowe w celu realizacji przedmiotu umowy w sposób bezpieczny oraz zgodny z
prawem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji
powyższego celu.
Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Podstawa prawna

Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” będzie przetwarzał Państwa dane
osobowe na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

Okres przechowywania
Państwa danych
osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Miejski Dom Kultury „BoguciceZawodzie” jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały
zebrane, lub w czasie określonym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego
dane zostały zebrane mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych,
przez okres określony przepisami prawa.

Odbiorcy danych
osobowych

Państwa dane osobowe będą udostępniane jedynie:
- osobie, której dane dotyczą,
- podmiotom na mocy przepisów prawa.

Państwa prawa
związane z
przetwarzaniem danych
osobowych

Przysługują Państwu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
- prawo do wycofania zgody,
- prawo dostępu do swoich danych,
- prawo do usunięcia Państwa danych osobowych,
- prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Prawo wniesienia
skargi

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Załącznik nr 2
do Regulaminu działalności klubów, sekcji i zespołów
MDK „Bogucice – Zawodzie” w Katowicach

Wykaz opłat w dziale „Bogucice” (ul. Markiefki 44A)
SEKCJA

OPŁATA
MIESIĘCZNA

1.

Nauka gry na gitarze grupowa

120,00 zł

2.

Nauka gry na gitarze indywidualna

140,00 zł

3.

Nauka gry na pianinie

180,00 zł

4.

Taniec towarzyski dla dzieci - grupa turniejowa

160,00 zł

5.

Taniec towarzyski dla dzieci - grupa początkująca

80,00 zł

6.

Taniec towarzyski dla seniorów

40,00 zł

7.

Taniec towarzyski dla dorosłych

80,00 zł

8.

Latino solo – zajęcia taneczne dla dorosłych

80,00 zł

9.

Taniec nowoczesny dla dzieci

60,00 zł

10.

Balet dla dzieci

60,00 zł

11.

Teatr dziecięcy „Chichry”

40,00 zł

12.

Akademia Kreatywnego Przedszkolaka

60,00 zł

13.

Warsztaty twórcze dla dzieci „Baza sztuki”

80,00 zł

14.

Kurs rysunku i malarstwa

140,00 zł

15.

Język angielski dla przedszkolaków

60,00 zł

16.

Język angielski dla dzieci (kl. I-IV)

80,00 zł

17.

Język angielski dla dzieci (kl. V-VIII)

80,00 zł

18.

Język angielski dla dorosłych

80,00 zł

19.

Zajęcia komputerowe dla seniorów

40,00 zł

20.

Indywidualne zajęcia aktorskie dla młodzieży i dorosłych

180,00 zł

21.

Indywidualne lekcje śpiewu i emisji głosu

180,00 zł

22.

Śpiew klasyczny

280,00 zł

23.

Joga

120,00 zł

24.

Grupa filmowa „Flash”

40,00 zł

25.

Język hiszpański

100,00 zł

26.

Język rosyjski

100,00 zł

27.

Indywidualna nauka gry na instrumentach dętych

0,00 zł

28.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta

0,00 zł

29.

Zespół muzyczny „Scarless”

0,00 zł

L.P.

30.

Zespół muzyczny „The Jazz Explore”

0,00 zł

31.

Zespół muzyczny „Wait for it”

0,00 zł

32.

Sekcja skata sportowego „Ferdynand”

0,00 zł

33.

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „Bogucice”

0,00 zł

34.

Klub Seniora „Bogucice”

0,00 zł

35.

Koło nr 6 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

0,00 zł

36.

0,00 zł

38.

Koło Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” KWK Katowice
Koło „Katowice-Ferdynand” Stowarzyszenia Inżynierów Techników
Górnictwa
Klub Seniora „Senior na 102”

39.

Shinkendo

0,00 zł

37.

Cena lekcji próbnej stanowi ¼ kwoty podanej w powyższej tabeli.

0,00 zł
0,00 zł

Załącznik nr 3
do Regulaminu działalności klubów, sekcji i zespołów
MDK „Bogucice – Zawodzie” w Katowicach

Wykaz opłat w dziale „Zawodzie” (ul. Marcinkowskiego 13A)
SEKCJA

OPŁATA
MIESIĘCZNA

1.

Indywidualna nauka gry na akordeonie

140,00 zł

2.

Indywidualna nauka gry na gitarze

140,00 zł

3.

język angielski dla dzieci

80,00 zł

4.

Język Angielski z Bajką

60,00 zł

5.

Kurs komputerowy dla seniorów

0,00 zł

6.

Zajęcia ruchowo – taneczne dla seniorów „Fit Senior”

20,00 zł

7.

Studium Wokalne „na Wodzie”

180,00 zł

8.

Sekcja skata sportowego

0,00 zł

9.

Sekcja brydża

0,00 zł

10.

Śląski Ludowy Zespół Śpiewaczy „Zawodzianki”

0,00 zł

11.

Zespół Akordeonistów Katowice – Kleofas

0,00 zł

12.

Klub Seniora „Zakątek”

0,00 zł

13.

Grupa malarska zawodzie

10,00 zł

14.

„Uwaga! Sztuka” warsztaty artystyczne dla dzieci

100,00 zł

15.

„Uwaga! Sztuka” warsztaty artystyczne dla młodzieży

100,00 zł

16.

Aerobik

50,00 zł (1h/tydz.)
75,00 zł (2h/tydz.)

17.

Gimnastyka

50,00 zł

18.

Buduję i wiem

100,00 zł

19.

Robotyka dla Juniora

120,00 zł

20.

Taniec towarzyszki dla dzieci (4 – 6 r.ż.)

80,00 zł

21.

Taniec Latino Solo

80,00 zł

22.

Taniec towarzyszki dla Seniorów

40,00 zł

23.

Taniec towarzyski dla dzieci od 7 lat

80,00 zł

24.

Salsa / Bachata w parach

80,00 zł

25.

Taniec towarzyski dla dorosłych

80,00 zł

26.

Taniec nowoczesny dla dzieci (5 – 6 r.ż.)

70,00 zł

27.

Taniec nowoczesny dla dzieci od 7 do 9 lat

70,00 zł

L.P.

Cena lekcji próbnej stanowi ¼ kwoty podanej w powyższej tabeli.

Załącznik nr 4
do Regulaminu działalności klubów, sekcji i zespołów
MDK „Bogucice – Zawodzie” w Katowicach

UMOWA nr ……………..……………..
zawarta w dniu ………………………..……. w Katowicach, pomiędzy
Miejskim Domem Kultury ”Bogucice – Zawodzie” w Katowicach, ul. Markiefki 44a,
40 – 213 Katowice, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez miasto Katowice
pod nr RIK/K-ce/D/4/93, o nr NIP 954 000 13 44, REGON 271147300 reprezentowanym przez:
Katarzynę Paradecką – Dyrektora, zwanym w treści umowy Organizatorem,
a
...................................................................................................................................................................,
(Imię i nazwisko Uczestnika / Rodzica lub Opiekuna ustawowego),

zamieszkałym/ą ........................................................................................................................................,
(Adres zamieszkania)

……..........................................................................................................................................................,
(Telefon kontaktowy, adres e - mail)

zwanym w treści Umowy Uczestnikiem, a łącznie w treści Umowy Stronami.
§ 1.
Przedmiotem Umowy jest udział ………….…………….…….…………………………….………….,
(Imię i nazwisko Uczestnika / dziecka lub podopiecznego)

urodzonego/ ej ….…….……….....… w sekcji ………..…………………………………….….………,
(Data urodzenia)

(Nazwa sekcji)

organizowanej przez Miejski Dom Kultury „Bogucice – Zawodzie” w dziale „Bogucice” przy
ul. Markiefki 44A / dziale „Zawodzie” przy ul. Marcinkowskiego 13A* w dniach i godzinach
ustalonych przez Organizatora.
§ 2.
1. Zajęcia organizowane są w czasie roku kulturalno – oświatowego od września do czerwca.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, takich jak: ferie zimowe, okresy i przerwy
świąteczne, nieobecności instruktora) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu z
uprzednim telefonicznym poinformowaniem Uczestnika o zaistniałej zmianie, ponowionym w
formie pisemnej (sms, e-mail).
3. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania Umowy do ……………………… r.

1.

2.
3.

4.

§ 3.
Uczestnik zobowiązuje się do regularnego i terminowego uiszczania zryczałtowanej opłaty
miesięcznej w wysokości ........................... PLN, płatnej do 15-go dnia miesiąca, w którym
realizowane są zajęcia.
Opłata miesięczna nie może być samodzielnie pomniejszona z przyczyn nieobecności uczestnika
sekcji (np. w związku z jego prywatnymi zobowiązaniami).
Jeżeli zajęcia są odwołane z przyczyn zależnych od Organizatora lub niezależnych,
udokumentowanych okoliczności, kwota płatności zostaje pomniejszona proporcjonalnie do liczby
zrealizowanych zajęć.
Opłaty za sekcję można dokonać:
a) gotówką lub kartą płatniczą w kasie,
b) przelewem na rachunek bankowy w ING Banku Śląskim VII O/Katowice:
08 1050 1214 1000 0007 0001 4335.
Przelew powinien zawierać w tytule: Imię i Nazwisko uczestnika sekcji, nazwę sekcji, miesiąc,
za który uiszczana jest opłata oraz miejsce odbywania zajęć, np.:

 Jan Kowalski, nauka gry na pianinie, październik, Bogucice.
 Jolanta Nowak, Studium Wokalne „Na Wodzie”, listopad, Zawodzie.
5. Warunki możliwości zmniejszenia odpłatności za sekcję określa bieżący Regulamin działalności
klubów, sekcji i zespołów Miejskiego Domu Kultury „Bogucice – Zawodzie” w Katowicach.
§ 4.
Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem porządkowym, Regulaminem działalności
klubów, sekcji i zespołów Miejskiego Domu Kultury „Bogucice – Zawodzie” oraz innymi
Regulaminami i Instrukcjami obowiązującymi w instytucji i zobowiązuje się do ich bezwzględnego
przestrzegania, a w przypadku osób sprawujących opiekę nad osobami nieletnimi – do wzięcia
odpowiedzialności za ich przestrzeganie przez swoje dziecko / podopiecznego.
§ 5.
Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z obowiązkiem informacyjnym RODO, stanowiącym Załącznik
nr 1 do Regulaminu.
§ 6.
Oświadczam, że:
□ Wyrażam zgodę / □ Nie wyrażam zgody na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku /
wizerunku mojego dziecka / podopiecznego w publikacjach, w prasie oraz w Internecie, jak również
w przygotowanych przez MDK „Bogucice – Zawodzie” akcjach i materiałach promocyjnych i / lub
reklamach wyłącznie na potrzeby bieżącej działalności sekcji, w której uczestniczy zgodnie z ustawą
z dn. 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn.
zm.). Korzystanie z wizerunku mojego dziecka / podopiecznego będzie służyć wyłącznie do celów
niekomercyjnych, informacyjnych i edukacyjnych oraz będzie realizowane bez ograniczeń
terytorialnych, bezterminowo, w każdej formie i z użyciem wszelkich środków technicznych, bez
konieczności wypłaty wynagrodzenia z tego tytułu, na wszystkich, znanych w dacie podpisania
niniejszej Umowy, polach eksploatacji.
□ Wyrażam zgodę / □ Nie wyrażam zgody na nieodpłatne wykorzystanie przez MDK „Bogucice –
Zawodzie” utworu / dzieła powstałego w związku z moim uczestnictwem / uczestnictwem mojego
dziecka / podopiecznego w sekcji wyłącznie do celów niekomercyjnych, informacyjnych
i edukacyjnych, w każdej formie i z użyciem wszelkich środków technicznych, bez konieczności
wypłaty wynagrodzenia z tego tytułu, na wszystkich, znanych w dacie podpisania niniejszej Umowy,
polach eksploatacji.
§ 7.
1. Strony ustalają, że spory wynikłe z zawarcia i wykonania niniejszej umowy strony poddają pod
rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo Sądowi w Katowicach.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu stron wyrażonej
w formie pisemnego aneksu.
4. Umowę można wypowiedzieć przez każdą ze stron z zachowaniem tygodniowego okresu
wypowiedzenia. Umowa może być rozwiązana wyłącznie w formie pisemnej w biurach
merytorycznych MDK „Bogucice - Zawodzie lub w wiadomości mailowej przesłanej na adres
sekretariat@mdkbogucice-zawodzie.pl.
3. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowane przepisy Kodeksu Cywilnego i inne
właściwe dla przedmiotu umowy.
4. Umowę sporządzono i podpisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
ORGANIZATOR

……………………………………………………….

* ) niepotrzebne skreślić

UCZESTNIK

…………..……………………………………………….

Załącznik nr 5
do Regulaminu działalności klubów, sekcji i zespołów
MDK „Bogucice – Zawodzie” w Katowicach

Katowice, dn. …………………………………….…………..

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że …………………………………..……………………….…………..…………………. z dniem ……………..……..…….
(Imię i Nazwisko Uczestnika)

przystępuje do udziału w …………………………………….………………………...………………………………..…………..…..…………
(Nazwa sekcji / klubu / zespołu)

organizowanej i prowadzonej przez MDK „Bogucice – Zawodzie” w Katowicach.

DANE UCZESTNIKA:
Adres zamieszkania: ………………………………………………………..…………………………….….…………….………………….………..

Data urodzenia: ………………………………….……………..……….. Telefon: ………….……..…………………….……………….……..

Adres e-mail (opcjonalnie): .…………………………………………...………………………………….….………………………….………..
Rodzic / opiekun ustawowy (jeśli dotyczy): ………………………..……………………………………………………..
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem działalności klubów, sekcji
i zespołów, Regulaminem porządkowym oraz innymi Regulaminami i instrukcjami obowiązującymi
w Miejskim Domu Kultury „Bogucice – Zawodzie” MDK oraz zobowiązuję się do ich
bezwzględnego stosowania.

…………………………………………………………..………..
(Podpis Uczestnika / Rodzica lub Opiekuna ustawowego)

