
REGULAMIN SEKCJI KULTURALNYCH 

Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim 

§ 1 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania sekcji prowadzonych przy Centrum 

Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim (dalej zwanym CKiS) oraz prawa i obowiązki 

uczestników tych zajęć. 

2. Przepisy Regulaminu mają zastosowanie do uczestników poszczególnych sekcji, 

a w przypadkach osób małoletnich również do ich rodziców/opiekunów prawnych. 

3. Zapisanie się do sekcji/zapisanie małoletniego jest równoznaczne z akceptacją 

niniejszego Regulaminu. 

4. Zapisać dziecko na Zajęcia mogą tylko rodzice lub opiekunowie prawni. Zapisanie się do 

sekcji/zapisanie małoletniego polega na czytelnym wypełnieniu i podpisaniu 

Kwestionariusza osobowego i dostarczeniu go do siedziby CKiS. Dostępność miejsc dla 

uczestników Sekcji jest ograniczona. 

5. Zapisanie się do sekcji/zapisanie małoletniego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych podanych w Kwestionariuszu w związku 

z uczestnictwem w zajęciach. 

6. Kwestionariusz osobowy zgłoszeniowy dostępny jest na stronie CKiS (www.ckis-

pruszcz.pl) oraz w siedzibie CKiS. 

§ 2 

1. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko osoby zgłoszone i zapisane przez CKiS jako 

uczestnicy sekcji. 

2. Uczestnik sekcji zobowiązany jest stosować się do poleceń instruktora, pod rygorem 

usunięcia z listy uczestników. 

§ 3 

1. Z tytułu uczestnictwa w sekcjach CKiS może pobierać opłatę.  

2. Wysokość opłaty o której mowa w ust. 1 ustala Dyrektor CKiS i podaje się ją do 

wiadomości (strona internetowa www.ckis-pruszcz.pl, w siedzibie CKiS). 

3. Zgodnie z uchwałą NR XV/193/2020 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 30 czerwca 

2020 r. w sprawie wprowadzenia i realizacji programu Pruszczańska Karta Mieszkańca 

oraz Zarządzeniem Nr 165/2020 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 15 września 

2020 r. w sprawie realizacji programu pn. Pruszczańska Karta Mieszkańca oraz uchwałą 

nr XLII/405/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku, posiadaczy Pruszczańskiej Karty 

Mieszkańca obowiązuje 10 % zniżka na zajęcia organizowane przez Centrum Kultury 

i Sportu w Pruszczu Gdańskim, a posiadaczy Pakietu Dużej Rodziny obowiązuje 50 % 

zniżka na w/w zajęcia. 

4. Opłaty o których mowa w ust. 1 wnoszone są „z góry”, do 10 dnia miesiąca. 

5. Wpłaty należności o których mowa w ust. 1 można dokonywać gotówką lub kartą 

płatniczą w kasie Kina Na Bursztynowym Szlaku w godzinach otwarcia kasy lub 

przelewem na konto CKiS. 
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6. CKiS nie zwraca opłaty w przypadku:  

1) zajęć opuszczonych przez uczestnika, 

2) rezygnacji z dalszego uczestnictwa w zajęciach, 

3) zajęć nie odbytych z powodu przypadających świąt i dni wolnych ustawowo od pracy. 

§ 4 

1. CKiS wyznacza terminy oraz miejsce odbywania się zajęć w sekcjach (informacja z tym 

związana będzie udostępniana na stronie internetowej www.ckis-pruszcz.pl). 

2. Jeżeli przeprowadzenie zajęć w danym terminie nie będzie mogło nastąpić, CKiS o ile 

będzie to możliwe uprzedzi o tym uczestników i poczyni starania w celu wyznaczenia 

nowego terminu w którym zajęcia będą miały się odbyć. 

§ 5 

1. Rodzice/opiekunowie małoletnich uczestników zajęć są zobowiązani na własny koszt 

zapewnić ich doprowadzenie do miejsca w którym odbywają się zajęcia oraz odbieranie 

ich punktualnie po skończonych zajęciach. 

2. W razie braku możliwości odebrania dziecka do lat 15 po zakończonych zajęciach, 

rodzic/opiekun ma obowiązek poinformowania instruktora o spóźnieniu. W wypadku 

braku kontaktu z rodzicem, instruktor ma prawo do podjęcia działań w celu zapewnienia 

dziecku bezpiecznego powrotu do domu. 

§ 6 

1. Rodzice/opiekunowie małoletnich uczestników sekcji są zobowiązani do udostępnienia 

instruktorowi numeru telefonu w celu zapewnienia bieżącego kontaktu. 

2. Więcej niż dwukrotne nieodebranie małoletniego uczestnika sekcji stanowi podstawę do 

skreślenia z listy uczestników sekcji, bez prawa do zwrotu uiszczonej opłaty za udział 

w sekcji. 

3. Poza przypadkami wskazanymi w innych postanowieniach Regulaminu, usunięcie z listy 

uczestników sekcji, bez prawa do zwrotu uiszczonej opłaty, następuje: 

1) w razie czterech kolejnych nieobecności (nieobecność miesięczna) uczestnika 

na zajęciach, 

2) w razie nie uiszczenia opłat za zajęcia, 

3) w razie powtarzającego się niestosowania uczestnika zajęć do poleceń instruktora. 

§ 7 

1. Pierwszeństwo udziału w sekcjach mają mieszkańcy gminy miejskiej Pruszcz Gdański. 

2. Zapis ust. 1 nie dotyczy uczestników sekcji kontynuujących udział w zajęciach. 

§ 8 

Zmiany i uzupełnienia do niniejszego Regulaminu mogą nastąpić w trybie przewidzianym 

do jego nadania. 

http://www.ckis-pruszcz.pl/

