
ZARZĄDZENIE NR 12/2022 

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie 

z dnia 20 października 2022 roku 

 

w sprawie ustalenia regulaminu uczestnictwa oraz określenia wysokości opłat za udział  

w stałych zajęciach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie. 

 

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu  

i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194) ustalam, co następuje: 

 

§ 1. Ustalam regulamin uczestnictwa w stałych zajęciach organizowanych przez Gminny 

Ośrodek Kultury w Jaraczewie, w brzmieniu określonym w załączniku numer 1 do niniejszego 

zarządzenia. 

§ 2. Wykaz zajęć odpłatnych, prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie 

stanowi załącznik numer 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Cennik opłat za udział w stałych zajęciach organizowanych przez Gminny Ośrodek 

Kultury w Jaraczewie stanowi załącznik numer 3 do niniejszego zarządzenia. 

§ 4. 1. Dla uczestników zajęć z terenu gminy Jaraczewo wprowadza się ulgę w odpłatności. 

2. Ulga wynika z Karty Gospodarstwa Domowego (KGD), tzn. potwierdzenia, że 

gospodarstwo domowe uczestnika zajęć nie posiada wymagalnych zobowiązań wobec Gminy 

Jaraczewo. By skorzystać z tej ulgi, uczestnik zajęć bądź przedstawiciel prawny uczestnika 

powinien przedłożyć Dyrektorowi GOK wraz z kartą uczestnika również KGD aktualną na dzień 

zapisu. Dane zawarte w Karcie będą aktualizowane pomiędzy poszczególnymi jednostkami Gminy 

automatycznie. 

3. Karta Gospodarstwa Domowego stanowi załącznik numer 4 do niniejszego zarządzenia. 

4. Karta Uczestnika Zajęć GOK stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2022 roku. 

 

 

Dyrektor  

Gminnego Ośrodka Kultury  

w Jaraczewie  

Andrzej Musiałek 

 



Załącznik nr 1  

do Zarządzenia nr 12/2022 

Dyrektora Gminnego  

Ośrodka Kultury w Jaraczewie  

z dnia 20 października 2022 roku 

 

 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH  

ORGANIZOWANYCH PRZEZ  

GMINNY OŚRODEK KULTURY W JARACZEWIE 

 

 

Regulamin określa prawa i obowiązki uczestników zajęć organizowanych przez Gminny Ośrodek 

Kultury w Jaraczewie. 

 

I. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury  

w Jaraczewie jest: 

− zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu, 

− zapisanie się uczestnika do konkretnej sekcji tj. złożenie deklaracji uczestnictwa (Karty), 

− w przypadku zajęć płatnych uiszczenie opłaty regulowanej cennikiem GOK  

do 10-go dnia danego miesiąca. 

2. Wykaz sekcji prowadzących zajęcia jest dostępny na stronie internetowej Gminnego Ośrodka 

Kultury w Jaraczewie. 

3. Uczestnikami zajęć mogą być osoby wyrażające chęć uczestnictwa w nich.  

4. W przypadku małoletnich konieczna jest zgoda rodziców lub prawnych opiekunów. 

5. Ilość miejsc w sekcjach jest ograniczona. O rezerwacji miejsca decyduje kolejność zgłoszeń. 

6. Złożona deklaracja uczestnictwa obowiązuje przez jeden rok kulturalny. Za rok kulturalny 

rozumie się okres od 1 października do 30 czerwca roku następnego. 

 

II. PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA 

 

1. Wysokość opłat za uczestnictwo w zajęciach reguluje cennik wprowadzony Zarządzeniem 

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie. 

2. Płatności dokonuje się do 10 dnia każdego miesiąca przelewem na konto GOK w Banku 

Spółdzielczym w Jarocinie, oddział Jaraczewo, numer 56 8427 0009 0300 0143 2000 0001. W 

tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko uczestnika, formę zajęć oraz określić miesiąc, za 

który wpłata jest wnoszona.  

3. W uzasadnionych okolicznościami wypadkach wysokość opłaty miesięcznej za zajęcia może 

ulec zmianie w trakcie trwania sezonu kulturalnego. 

4. W przypadku zaległości w uiszczaniu opłat GOK ma prawo skreślić osobę z listy uczestników. 

5. Opłata nie podlega zmniejszeniu w przypadku nieobecności w pojedynczych zajęciach, jak 

również nie jest przesuwana na kolejny miesiąc. Wyjątek stanowi zgłoszona wcześniej, 

miesięczna nieobecność uczestnika. 

6. Przerwy w cyklu zajęć związanie z dniami ustawowo wolnymi od pracy nie mają wpływu na 

wysokość opłaty. 

7. Dodatkowe zajęcia i próby przed wydarzeniami GOK-u nie będą zaliczone na poczet zajęć 

stałych. 

8. Za ferie zimowe i wakacje opłat nie nalicza się z wyjątkiem tych, które będą odbywać się  

w tym czasie. 



9. Zawieszenie pobierania opłat w czasie trwania roku kulturalnego następuje wyłącznie  

w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji z zajęć z miesięcznym wypowiedzeniem. 

10. W przypadku choroby instruktora lub odwołania zajęć z przyczyn organizatora, opłat nie odlicza 

się, a GOK zobowiązuje się do wyznaczenia terminów odpracowywania zajęć lub zastępstwa. 

11. Instruktorzy GOK nie mają prawa pobierać opłat za udział w zajęciach. 

 

III. KWESTIE ORGANIZACYJNE 

1. Zajęcia odbywają się w wyznaczonym przez Dyrektora GOK miejscu i w ustalonych godzinach. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym instruktor poinformuje 

rodziców/opiekunów uczestników zajęć. 

3. Program zajęć, czas trwania ustalony jest z Dyrektorem na podstawie grafiku przygotowanego 

przez instruktora prowadzącego dane zajęcia. 

 

IV. BEZPIECZEŃSTWO 

1. Wszystkich uczestników zajęć i imprez obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych 

przepisów p-poż, porządkowych i bezpieczeństwa. 

2. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, uczestnicy zajęć i imprez obowiązani są do 

stosowania się do poleceń pracowników GOK. 

3. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora prowadzącego. Rodzic/prawny 

opiekun podejmuje decyzję w sprawie sposobu opuszczania przez dziecko zajęć po ich 

zakończeniu. 

4. Organizator zapewnia opiekę wychowawczą osoby niepełnoletniej wyłącznie w czasie trwania 

zajęć, na które dziecko zostało zapisane. Po opuszczeniu zajęć przez dziecko, odpowiedzialność 

za nie ponosi rodzic lub opiekun. 

5. Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia bez 

wiedzy i zgody instruktora prowadzącego. 

6. Organizator zajęć nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestnika 

w obrębie budynku. 

7. Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje 

lub nieszczęśliwe wypadki uczestników, powstałe na skutek nieprzestrzegania zasad 

bezpieczeństwa oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zgubione, skradzione, 

zniszczone. 

8. Zabrania się przebywania na terenie GOK-u osobom nietrzeźwym oraz znajdującym się pod 

wpływem innych środków odurzających. 

9. W sprawach nieuregulowanych, decyzje podejmuje Dyrektor GOK. 

 

V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

1. Wszelkie kwestie związane z uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez GOK poza 

budynkiem: w najbliższym otoczeniu, nie wymagającym transportu (plac zabaw, park…), 

wpisane są w charakter zajęć i nie wymagają dodatkowej zgody rodzica/opiekuna. 

2. Zajęcia wyjazdowe, występy, koncerty poza terenem wymagają dodatkowej zgody 

rodzica/opiekuna. 

 

VI. PRZEPISY KOŃCOWE 

1. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie zastrzega sobie prawo do zmian  

w regulaminie. 

2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach GOK jest akceptacja niniejszego regulaminu, 

przestrzeganie norm społecznych wobec innych osób, a także przepisów bhp i p.poż 

obowiązujących we wszystkich pomieszczeniach ośrodka kultury. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2022 roku. 

 

 



Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 12/2022  

Dyrektora Gminnego Ośrodka 

Kultury w Jaraczewie  

z dnia 20 października 2022 r. 

 

 

WYKAZ ZAJĘĆ STAŁYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ  

GMINNY OŚRODEK KULTURY W JARACZEWIE 

 

Lp. Nazwa zajęć stałych Opis zajęć 

1. 
Zajęcia wokalne 

Klub wokalno – rytmiczny „MALUCH” 

*Nauka w grupie max. 10 osób  

   (bez możliwości nauki indywidualnej) 

*Przedział wiekowy: 5 – 12 lat 

*Częstotliwość zajęć: 1 raz w tygodniu 

 
Zajęcia wokalne 

Klub  „LABORATORIUM PIOSENKI” 

*Nauka w grupie max. 10 osób  

   (bez możliwości nauki indywidualnej) 

*Przedział wiekowy: 12 – 20 lat 

*Częstotliwość zajęć: 1 raz w tygodniu 

2. Klub komputerowy „GR@MY” 

*Nauka w grupie max. 10 osób  

   (bez możliwości nauki indywidualnej) 

*Przedział wiekowy: 7 – 20 lat 

*Częstotliwość zajęć: 1 raz w tygodniu 

3. 
Zajęcia plastyczne dla dzieci 

Klub Plastyki „DEKADA” 

*Nauka w grupie max. 30 osób  

   (bez możliwości nauki indywidualnej) 

*Przedział wiekowy: 5 – 20 lat 

*Częstotliwość zajęć: 1 raz w tygodniu 

4. 
Zajęcia z rękodzieła  

Klub „Rzeźba i Rękodzieło” 

*Nauka w grupie max. 20 osób  

   (bez możliwości nauki indywidualnej) 

*Przedział wiekowy: 7 – 20 lat 

*Częstotliwość zajęć: 1 raz w tygodniu 

5. Klub miłośników gitary „FRAZA” 

*Nauka w grupie max. 10 osób  

   (bez możliwości nauki indywidualnej) 

*Przedział wiekowy: 7 – 20 lat 

*Częstotliwość zajęć: 1 raz w tygodniu 

6. Zajęcia taneczne Klub tańca „SHOW” 

*Nauka w grupie max. 20 osób  

   (bez możliwości nauki indywidualnej) 

*Grupa najmłodsza, przedział wiekowy: ? 

*Częstotliwość zajęć: 1 raz w tygodniu 

*Nauka w grupie max. 20 osób  

   (bez możliwości nauki indywidualnej) 

* Grupa średnia1, przedział wiekowy: ? 

*Częstotliwość zajęć: 1 raz w tygodniu 

*Nauka w grupie max. 20 osób  

   (bez możliwości nauki indywidualnej) 

* Grupa średnia2, przedział wiekowy: ? 

*Częstotliwość zajęć: 1 raz w tygodniu 



7. Klub Tenisa stołowego 

*Nauka w grupie max. 10 osób  

   (bez możliwości nauki indywidualnej) 

*Przedział wiekowy: 7 – 20 lat 

*Częstotliwość zajęć: 1 raz w tygodniu 

8. Grupa wokalna „ZŁOTA JESIEŃ” 

Grupa śpiewacza osób 60+, prezentująca utwory 

ludowe oraz popularne utwory biesiadne z 

Wielkopolski i całej Polski. Bez limitu członków. 

Mecenat Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo. 

9. Kapela Biesiadna „JARACZEWIOKI” 

Kapela kultywująca muzykę ludową Wielkopolski 

i innych regionów Polski. Tworzy i prezentuje 

również własne utwory w stylu podwórkowym. 

Bez limitu członków. 

Mecenat Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo. 

10. Zespół „COOL Country BAND” 

Zespół muzyczny prezentujący muzykę w klimacie 

country oraz własne utwory. Bez limitu członków. 

Mecenat Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo. 

 



Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Nr 12/2022  

Dyrektora Gminnego Ośrodka 

Kultury w Jaraczewie  

z dnia 20 października 2022 r. 

 

 

CENNIK ZAJĘĆ STAŁYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ  

GMINNY OŚRODEK KULTURY W JARACZEWIE 

 

 

Lp. Nazwa zajęć stałych 

Cena dla uczestników 

z gminy Jaraczewo 

miesięczna 

Cena dla uczestników 

z innych gmin 

miesięczna 

1. 
Zajęcia wokalne 

Klub wokalno – rytmiczny „MALUCH” 
50,00 PLN 100,00 PLN 

2. 
Zajęcia wokalne 

Klub  „LABORATORIUM PIOSENKI” 
50,00 PLN 100,00 PLN 

3. Klub komputerowy „GR@MY” 50,00 PLN 100,00 PLN 

4. 
Zajęcia plastyczne dla dzieci 

Klub Plastyki „DEKADA” 
60,00 PLN 100,00 PLN 

5. 
Zajęcia z rękodzieła  

Klub „Rzeźba i Rękodzieło” 
60,00 PLN 100,00 PLN 

6. Klub miłośników gitary „FRAZA” 50,00 PLN 100,00 PLN 

7. Zajęcia taneczne Klub tańca „SHOW” 

50,00 PLN 100,00 PLN 

50,00 PLN 100,00 PLN 

50,00 PLN 100,00 PLN 

8. Klub Tenisa stołowego 50,00 PLN 100,00 PLN 

 

UWAGA: 

1. Z ulgi wynoszącej 25,00 złotych mogą skorzystać uczestnicy, którzy spełniają łącznie 

następujące warunki: 

- zamieszkują na terenie gminy Jaraczewo, 

- gospodarstwo domowe, którego są członkami, posiada Kartę Gospodarstwa Domowego (KGD) 

potwierdzającą brak jakichkolwiek zobowiązań wobec gminy Jaraczewo. 

2. Ulga dotyczy udziału uczestnika w jednej sekcji prowadzonej przez GOK.  

3. Posiadacze ulgi wynikającej z KGD, mogą bezpłatnie uczestniczyć w kolejnych sekcjach 

działających w GOK bez ograniczeń co do liczby sekcji. 



CENNIK ZAJĘĆ STAŁYCH   

GRUP ORGANIZOWANYCH 

PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W JARACZEWIE 

 

 
Podstawowa cena  

za jedną próbę - 60 min 
Cena dla grupy 

9. Grupa wokalna „ZŁOTA JESIEŃ” 50,00 PLN 

Mecenat Burmistrza 

Miasta i Gminy 

Jaraczewo 

 – cztery próby  

w miesiącu 

10. Kapela Biesiadna „JARACZEWIOKI” 50,00 PLN 

Mecenat Burmistrza 

Miasta i Gminy 

Jaraczewo 

– cztery próby  

w miesiącu 

11. Zespół „COOL Country BAND” 50,00 PLN 

Mecenat Burmistrza 

Miasta i Gminy 

Jaraczewo 

– cztery próby  

w miesiącu 

 



Załącznik nr 4  
do Zarządzenia Nr 12/2022  

Dyrektora Gminnego Ośrodka 

Kultury w Jaraczewie  

z dnia 20 października 2022 r. 

 

 

KARTA GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

 

Imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna uczestnika zajęć w GOK………………………………….. 

 



Załącznik nr 5 

do Zarządzenia Nr 12/2022 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie z dnia 20 października 2022 r. 

KARTA  
niepełnoletniego uczestnika zajęć w GOK Jaraczewo 

 
1. Dane uczestnika 
Imię i nazwisko ….............……………………………………...…………………………………………    
Data i miejsce urodzenia ….....................……………………………………………..…………………..      
Adres zamieszkania ......................................................................................... ........................................... 
Tel. komórkowy…………………………………………………………………………………...……… 
 
2. Dane Rodzica/ Opiekuna 
Imię i nazwisko  
……………………………………………………………………………………………………………… 
Adres zamieszkania (jeśli jest inny niż uczestnika)………………………………………………………… 
Tel. komórkowy………………………….…………… e-mail………..………...…………………………. 
 
ZGODA – oświadczenie 
 
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach (poniżej proszę zaznaczyć x ):   

Taneczne (50 zł)                 Wokalne Dziecięce (50 zł)                Gitara (50 zł)                Komputerowe (50 zł) 

Rzeźba i rękodzieło (60 zł)       Plastyka (60 zł)        Tenis stołowy (50 zł)         Wokalne Laboratorium Piosenki                                          

W godzinach i dniach wyznaczonych przez GOK Jaraczewo, jak również w wyjazdach i imprezach organizowanych 
GOK Jaraczewo. 
Zobowiązuję się do uiszczania opłaty za zajęcia w wysokości ……………………….  na konto w Banku Spółdzielczym                                                                                                                                                                                                                               
w Jarocinie oddział w Jaraczewie nr 56 8427 0009 0300 0143 2000 0001.   
 

Ulgi dla uczestników z gminy Jaraczewo: 

      Oświadczam, że korzystam z Karty Gospodarstwa Domowego.  
 
      Oświadczam, że moje dziecko spełnia wymogi zdrowotne pozwalające uczestniczyć w/w zajęciach  

i że nie istnieją przeciwwskazania, które by uniemożliwiały udział dziecka w w/w zajęciach (w tym ruchowych-
wymagających wzmożonej aktywności fizycznej) oraz biorę pełną odpowiedzialność  
za bezpieczeństwo mojego dziecka w drodze na zajęcia i podczas powrotu do domu. 

        Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem zajęć artystycznych GOK,  
 w całości akceptuję jego treść i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

      Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji sms/mms o wydarzeniach organizowanych/współorganizowanych      
przez GOK w Jaraczewie. 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 
        Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz mojego dziecka/podopiecznego w zajęciach 

organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie.  
   Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego, w postaci upublicznienia 

wizerunku na tablicach informacyjnych, zdjęciach, w przekazach telewizyjnych i internetowych, nagrań audio-
wideo, mediach społecznościowych i innych źródłach oraz prasie, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880).  

 

 

........................................................................ 
                                                                                                                                          Data i czytelny podpis rodzica lub 

        opiekuna prawnego składającego oświadczenie 

 
 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE  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), 

zwanego dalej RODO, informujemy: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  Gminny Ośrodek Kultury, ul. Kolejowa 4, 63-233 JARACZEWO. Administrator wyznaczył Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych: e-mail: inspektor@rodo-krp.pl, tel. +48 792 304 042. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu promowania indywidualnych osiągnięć dzieci, a także organizowanych przez GOK w Jaraczewie wydarzeń,  

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.   

3.  Dane osobowe mogą zostać opublikowane na stronie internetowej lub gablocie (nieograniczony krąg odbiorców).  

 5.    Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa. 

 6.    W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje państwu prawo: 

  - dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzana; 

   - wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7.   Jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się na podstawie wyrażonej zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie,  

      bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem, zgodę można wycofać poprzez złożenie oświadczenia u Administratora. 

8.    Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie   

       z terminami archiwizacji lub do momentu wycofania zgody. 

mailto:inspektor@rodo-krp.pl

