
Regulamin uczestnictwa w zajęciach „Lato w mieście 2019” 
 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem zajęć dla dzieci jest Wodzisławskie Centrum Kultury przy ul. ks. płk. W. 

Kubsza 17 w Wodzisławiu Śląskim. 

 

2. Aktualna oferta zajęć odbywających się w czasie wakacji 2019 znajduje się na stronie 

internetowej WCK (www.wck.wodzislaw-slaski.pl) oraz w materiałach informacyjnych. 

WCK zastrzega sobie prawo do zmiany w programie. 

 

II. Warunki uczestnictwa w zajęciach 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez WCK jest: 

 

- zapisanie się na zajęcia oraz zapoznanie się z niniejszym regulaminem, 

 

- wypełnienie i podpisanie oświadczenia i zgody rodziców/opiekunów prawnych na 

uczestnictwo dziecka w zajęciach oraz samodzielny powrót do domu po zajęciach, 

 

- uiszczenie opłaty za zajęcia zgodnie z programem zajęć „Lato w mieście 2019”. 

 

III. Zapisy na zajęcia 
 

- telefonicznie (32 455 48 55) lub osobiście w Dziale Projektów i Animacji Kulturalnej WCK, 

 

- w kasie WCK (godziny urzędowania kasy w czerwcu: wtorki i piątki w godzinach 12:00 – 

17:00, w czwartek: 8:00 - 13:00 oraz na godzinę przed każdym biletowanym wydarzeniem.  

W poniedziałki i środy kasa nieczynna. W lipcu: pół godz. przed zajęciami i seansami w 

ramach akcji „Lato w mieście”). 

 

IV. Płatności za zajęcia 

 

1. Zajęcia organizowane w WCK w ramach akcji „Lato w mieście 2019” prowadzone są 

odpłatnie. 

 

2. Płatność za zajęcia powinna być dokonana osobiście w kasie WCK lub przelewem  

(nr konta bankowego: 09 1240 4357 1111 0010 3971 8780) najpóźniej na 7 dni 

kalendarzowych przed dniem organizacji zajęć. W przypadku wolnych miejsc dopuszcza się 

możliwość wniesienia opłaty bezpośrednio przed zajęciami. 

3. Nie ma możliwości zwrotów wnoszonych opłat za udział w zajęciach „Lato w mieście 

2019”. 

 

V. Dodatkowe informacje 

 

1. Udział dzieci w zajęciach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody opiekunów prawnych na 

publikację wizerunku dziecka (zdjęcia oraz filmy w materiałach informacyjnych i 

promocyjnych WCK). 

 

2. Z oferty zajęć akcji „Lato w mieście 2019” mogą korzystać dzieci w wieku od 6 do 12 lat. 

http://www.wck.wodzislaw-slaski.pl/


 

VI. Załączniki 

 

Załącznik 1 - oświadczenie i zgoda rodziców / opiekunów prawnych na uczestnictwo dziecka 

w zajęciach oraz samodzielny powrót do domu po zajęciach. 

 

 

Zgoda na uczestnictwo w zajęciach i samodzielny powrót dziecka do domu 

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo………………………………………………….. w zajęciach „Lato w 

mieście 2019” organizowanych przez Wodzisławskie Centrum Kultury w dniu………….............. 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem uczestnictwa w zajęciach „Lato w mieście 2019”. 

□ Oświadczam, że dziecko zostanie odebrane po zajęciach. 

□ Wyrażam zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu po zajęciach organizowanych przez 

Wodzisławskie Centrum Kultury w ramach akcji „Lato w mieście 2019”. 

Jednocześnie oświadczam, że ponoszę całkowitą odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo podczas 

samodzielnego powrotu do domu.  

 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego……………………………………………………………. 

 

nr telefonu kontaktowego …………………………………… 

 

Wodzisław Śląski, dnia.............................    .....................................................................................  

Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 


