
 
Regulamin  

KLUBU PIOSENKI  
 Domu Kultury SM “Lokator” w Zduńskiej Woli 

 
1. Wychowankami, uczestnikami zajęć wokalnych i instrumentalnych organizowanych przez 

Dom Kultury “Lokator” mogą być: dzieci i młodzież w wieku przedszkolnym , szkolnym 
oraz studenci i osoby dorosłe  wyłonione  w drodze przesłuchań, mający najlepsze 
predyspozycje. 

2. Ilość uczestników w Klubie Piosenki jest OGRANICZONA. 
3. Udział w zajęciach  jest odpłatny . Opłata roczna podzielona zostaje na dziesięć 

miesięcznych rat ( od września do czerwca ). 
      Dla osób  zameldowanych , wspólnie zamieszkałych z członkami S.M “Lokator” opłata 
      jest  proporcjonalnie  niższa od opłat osób nie zamieszkujących zasobów spółdzielni.  
4. Wysokość opłat reguluje Deklaracja Przynależności do Klubu Piosenki , która stanowi 

integralną część Regulaminu. Deklaracja aktualizowana jest 1 września każdego roku 
kalendarzowego. Zmiany wysokości opłat dokonuje Zarząd Spółdzielni. 

        Wpłat dokonuje się  na podstawie podpisanej deklaracji  i  na  określone w fakturze konto. 
5. Uczestnikom zajęć gwarantuje się przestrzeganie praw zawartych w niniejszym 

Regulaminie, Deklaracji Praw Człowieka  i Deklaracji Praw Dziecka.       
 

§1 
PRAWA WYCHOWANKA- UCZESTNIKA 

 
1. Wychowankom- uczestnikom zajęć wokalnych przysługują następujące prawa: 

          - udział w zajęciach wokalnych, konkursach, warsztatach organizowanych przez dom 
            kultury 
          - pierwszeństwo uczestnictwa w zajęciach mają  dzieci zameldowane, wspólnie  
            zamieszkałe z członkami S.M “Lokator”  
          - udział w imprezach organizowanych przez Dom Kultury 
          - stałe wzbogacanie umiejętności oraz rozwijanie wrodzonych uzdolnień  i zainteresowań 
            wokalnych 
         - udział w pracach związanych z organizacją określonych zadań i imprez. 
         - korzystanie ze sprzętu , urządzeń i materiału muzycznego znajdującego się na stanie 
           domu kultury 
         - otrzymywanie nagród i wyróżnień 
         - otrzymywanie i korzystanie z materiału metodycznego  
           / teksty piosenek, ćwiczeń dykcyjnych, play-backów, pół play-backów/ 
         - reprezentowanie  placówki w konkursach , przeglądach piosenki i innych imprezach  
           artystycznych. 

2. Uczestnictwo w zajęciach  może ustać na skutek: 
          -  rezygnacji uczestnika złożonej na piśmie lub ustnie, co wymaga potwierdzenia  
             notatką sporządzoną  przez instruktora i poinformowania o tym fakcie pisemnie 
             opiekuna prawnego 
          -  skreślenia z listy uczestników przez Dyrektora Domu Kultury, na wniosek  
              instruktora. Czynność ta wymaga zawiadomienia zainteresowanego na piśmie  
             z podaniem uzasadnienia.  
    3. W przypadku, gdy uczestnik jest niepełnoletni zawiadomienie  wysyła się  
         opiekunowi prawnemu uczestnika.    
 



§2 
OBOWIĄZKI   UCZESTNIKA 

 
1.  Uczestnik zobowiązuje się do: 
    - systematycznego, czynnego udziału w zajęciach 
    - udziału w przygotowaniach i przebiegu imprez kulturalnych organizowanych przez 
       placówkę, 
    - informowania instruktora  o nieobecności na zajęciach  /w przypadku choroby 
      przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem/ 
    - zakazu rozpowszechniania powierzonego materiału metodycznego,  
     - terminowego  wnoszenia ustalonych opłat,  / w przypadku  nieobecności lub rezygnacji  
      z zajęć wpłacona  kwota nie podlega zwrotowi / 
     - dbałości o stan techniczny powierzonego mienia i wyposażenia Domu Kultury. 
     - całkowitej naprawy wyrządzonej szkody /wpłata ekwiwalentu finansowego,  naprawa lub  
       odkupienie sprzętu o tym samym standardzie/   
      Obowiązek ten dotyczy: 
    - osób pełnoletnich, które wyrządziły szkodę, 
    - opiekunów prawnych  w przypadku gdy szkodę wyrządziły osoby niepełnoletnie. 
2. Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie jego wizerunku przez  
    S.M. „Lokator” w szczególności w materiałach informacyjnych i reklamowych dotyczących  
     Domu Kultury 

§3 
 

FESTIWALE I KONKURSY 
1. Udział w konkursach i festiwalach jest indywidualną decyzją uczestnika i jego opiekunów   
      prawnych: 
      - koszty uczestnictwa  w konkursach, festiwalach ponoszą rodzice lub opiekunowie 
       (akredytacja, transport, koszty wyżywienia i noclegu jak również nagrań solistów w studio).  
     -  nagrania solistów są własnością solistów ich  rodziców lub opiekunów. 
     -  koszty nagrań zespołu w studio ponoszą w równych częściach rodzice i dom kultury 
         (nagrania są własnością wspólną- z możliwością wykorzystywania przez obie strony) 
     -  koszty ubezpieczenia  wykonawcy w czasie pobytu na festiwalu , konkursie ponoszą  
        rodzice.  
2.  Udział instruktora w festiwalach i konkursach solistów nie jest obowiązkowy, jednak na 
       prośbę rodziców może on sprawować opiekę metodyczną i merytoryczną.  
3. W wymienionych wyżej przypadkach koszty pobytu instruktora na festiwalu  ponoszą  
        w  równych częściach rodzice i domu kultury rodzice (akredytacje, transport, nocleg, itd.)   
4. Udział wykonawcy  w konkursie, koncercie organizowanym przez dom kultury  
        jest jednoczesnym udziałem w zajęciach 
5. Udział wykonawcy w imprezach i konkursach szkolnych powinien być konsultowany  
           z instruktorem domu kultury. 
 6. Nagrody rzeczowe i finansowe   

-  przyznawane  solistom są ich własnością.  
          -  przyznawane zespołowi są  własnością  członków zespołu  
          -  puchary i nagrody pamiątkowe przyznawane solistom i zespołom są własnością 
             S.M. Lokator. 
   
 
 
 



§4 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Każdy uczestnik może korzystać z dodatkowych zajęć wokalnych lub instrumentalnych.   
2. W przypadku braku miejsc w grupie dla uczestników zameldowanych w S.M. Lokator 

opłata za dodatkowe zajęcia jest równa wartości kwoty jaką płacą uczestnicy 
zameldowani poza zasobami S.M. Lokator. 

3. Zajęcia prowadzone są od września do czerwca ( z wyłączeniem dni świątecznych 
występujących w danym roku kalendarzowym). 

            Ilość godzin zajęć jest proporcjonalna do ilości tygodni nauki występujących w danym 
            roku szkolnym.  

Szczegółowy plan zajęć jest dostępny u instruktora. 
4. Sprawy sporne z tytułu uczestnictwa w działalności powstałe między uczestnikami  

             zajęć rozstrzyga instruktor przy współudziale Dyrektora Domu Kultury 
5. Sprawy sporne powstałe między uczestnikiem a pracownikami lub Dyrektorem   

            Domu Kultury rozstrzyga Zarząd S.M. “Lokator”. 
Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2017 r. 
Traci moc regulamin z dnia 1 września 2016 roku 

 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      


