
Regulamin udziału w zajęciach, warsztatach 
i wydarzeniach kulturalnych DDK „Bronowice”

Uczestnictwo  w  zajęciach,  warsztatach  i  wydarzeniach  kulturalnych  organizowanych  przez  DDK
„Bronowice” jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów poniższego Regulaminu.

Ilekroć w Regulaminie użyto zwrotów :
DDK  „Bronowice” -  należy  rozumieć  Dzielnicowy  Dom  Kultury  „Bronowice”  w  Lublinie,
ul. Krańcowa 106, oraz jego filie – Pracownie Kultury Tatary, ul. Hutnicza 28, oraz Pracownie Kultury Maki,
ul. Olchowa 8.
Dyrektor - należy rozumieć Dyrektor Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice”

1. Zajęcia,  warsztaty  i  wydarzenia  kulturalne  organizowane  są  według  ustalonego  przez
DDK „Bronowice” programu.  DDK „Bronowice” zastrzega sobie prawo do zmian w programie
w czasie trwania sezonu kulturalnego.

2. Sezon Kulturalny w DDK „Bronowice” trwa od września do czerwca.
3. Udział  w  zajęciach,  warsztatach  i  wydarzeniach  kulturalnych  jest  jednoznaczny  z  akceptacją

niniejszego regulaminu. 
4. Za uczestników niepełnoletnich regulamin akceptują rodzice lub opiekunowie prawni.
5. Udział w wybranych zajęciach, warsztatach i wydarzeniach jest odpłatny. 
6. Wysokość  i  terminy  opłat  oraz  informacje  o   należnych  zniżkach  reguluje  cennik  DDK

„Bronowice”.
7. Godziny  pracy  kasy  i  cennik  dostępne  są  na  stronie  www.ddkbronowice.pl oraz  w   DDK

„Bronowice” 
8. Dowód wpłaty za zajęcia i warsztaty należy okazać instruktorowi prowadzącemu zajęcia.
9. W  przypadku  zaległości  w  opłatach  Dyrektor  lub  osoba  upoważniona  ma  prawo  zawieszenia

uczestnika w korzystaniu z zajęć lub warsztatach do czasu uregulowania należności. 
10. Nieobecność uczestnika na zajęciach, warsztatach  nie wpływa na pomniejszenie opłaty miesięcznej.
11. Za zajęcia przypadające w dni wolne lub święta odpłatności nie pomniejszamy.  
12. W  uzasadnionych  przypadkach,  dopuszcza  się  realizację  zajęć  lub  warsztatów  w  innym,

uzgodnionym wcześniej, terminie.
13. Uczestnicy zajęć i warsztatów oraz organizowanych wydarzeń są zobowiązani do bezwzględnego

przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
14. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć, warsztatów lub organizowanych imprez

muszą stosować się do poleceń odpowiedzialnego pracownika DDK „Bronowice”.
15. W DDK „Bronowice” należy zwrócić szczególną uwagę na dbałość o pomieszczenia, wyposażenie

i  sprzęt.  Za  zniszczenia  wynikające  z  niewłaściwego  użytkowania  sprzętu  lub  pomieszczenia
odpowiedzialność ponosi osoba odpowiedzialna za zniszczenia. W przypadku osób niepełnoletnich
koszty naprawy pokrywają rodzice lub prawni opiekunowie.

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuję zawarte w nim warunki.

….....................           …................................       ..…...................................        ................................
miejscowość, data               nazwa zajęć, warsztatów           imię i nazwisko uczestnika     podpis uczestnika   

                 lub rodzica/opiekuna

http://www.ddkbronowice.pl/

