
ZARZĄDZENIE NR 3/18 

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie 

z dnia 15 stycznia 2018 roku 

 
 

 
w sprawie ustalenia regulaminu warsztatów edukacyjnych  

dla grup zorganizowanych 

 

Na podstawie § 8 ust. 8 pkt 3 lit. a Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie  
 

 

zarządzam, co następuje: 

 

 
§1. Wprowadzam w Gminnym Ośrodku Kultury w Kwidzynie regulamin warsztatów edukacyjnych dla grup 
zorganizowanych, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. 
§2. Za przeprowadzanie warsztatów pobiera się opłatę. 
§3. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury może, na uzasadnioną prośbę, obniżyć lub odstąpić od pobieranej 
opłaty od innych podmiotów. 
§4. Tracą moc: 

1) Zarządzenie Nr 9/16 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie z dnia 08 sierpnia 2016 r. 
w sprawie ustalenia regulaminu warsztatów edukacyjnych dla grup zorganizowanych 

2) Zarządzenie Nr 17/17 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie z dnia 11 października  
2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu warsztatów edukacyjnych dla grup zorganizowanych. 

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2018 roku . 
 
 
 

 

DYREKTOR 

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY 

        W KWIDZYNIE  

 

 

  



Załącznik do Zarządzenia Nr 3/18 

Dyrektora GOK w Kwidzynie  

                        z dnia 15 stycznia 2018 r. 

Regulamin warsztatów edukacyjnych dla grup zorganizowanych 

 

1. Przez użyte w Instrukcji określenia należy rozumieć: 

a) warsztaty– należy przez to rozumieć zamknięty cykl spotkań o charakterze kulturalno - 

edukacyjnym o z góry określonym czasie trwania  

b) grupa zorganizowana – to grupa, która liczy od 10 do 30 osób i przebywa razem na wyjeździe 

zorganizowanym przez szkołę, przedszkole pod opieką osób dorosłych. 

c) uczestnik – należy przez to rozumieć osobę zapisaną na listę uczestników warsztatów.  

d) GOK – Gminny Ośrodek w Kwidzynie  

e) dyrektor – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie 

f) instruktor – pracownik Gminnego Ośrodka Kultury  

2. Regulamin określa zasady oraz warunki uczestnictwa w warsztatach grupowych dla dzieci  

i młodzieży organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie, odbywających się w: 

a) Pracowni Rzeźby działającej w świetlicy kulturalno-oświatowej w Rakowcu 

b) Pracowni Haftu Artystycznego działającej w świetlicy kulturalno-oświatowej w Pastwie 

c) Pracowni Artystycznej Podgórze działającej w świetlicy kulturalno-oświatowej w Podzamczu 

3. Wykaz prowadzonych warsztatów zamieszczony jest na stronie internetowej www.gokkwidzyn.pl. 

4. Czas trwania i terminy warsztatów ustala GOK. 

5. Wszelkie kwestie związane z uczestnictwem w warsztatach (w tym szczegółowe informacje dotyczące 

warsztatów, rezerwacji oraz niezbędnej dokumentacji do wypełnienia, m.in. Formularz zamówienia 

warsztatów dla grup zorganizowanych wymagają uzgodnienia z dyrektorem oraz instruktorem 

prowadzącym.  

6. Z ważnych powodów GOK ma prawo wyznaczyć inny czas, termin i miejsce odbywania  

się warsztatów. 

7. Udział grup zorganizowanych w warsztatach wymaga wcześniejszej rezerwacji. 

8. Rezerwacji warsztatów można dokonać u dyrektora pod numerem telefonu 055-275-94-70, 

od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 14.00. 

9. Rezerwacja telefoniczna uzyskuje status potwierdzonej po otrzymaniu przez GOK prawidłowo 

wypełnionego Formularza zamówienia warsztatów dla grup zorganizowanych, zgodnie z załącznikiem 

nr 1.  

10. Opłata za udziału w warsztatach w ramach grupy zorganizowanej wynosi: 

1)  7 zł za 1 uczestnika z placówki z terenu gminy Kwidzyn 

2) 10 zł za 1 uczestnika z placówki spoza terenu gminy Kwidzyn. 

11. Płatność należy dokonać przelewem na wskazane w formularzu konto bankowe GOK. 

12. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach edukacyjnych dla grup zorganizowanych jest: 

1) dostarczenie podpisanych przez rodziców/opiekunów zgód, według wzoru stanowiącego załącznik 

nr 2. 

2) dokonanie opłaty przed rozpoczęciem warsztatów (kserokopię dokonanej opłaty należy dostarczyć 

instruktorowi). 

13. Brak wpłaty za warsztaty traktowane jest jako rezygnacja z warsztatów. 

http://www.gokkwidzyn.pl/


14. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconych pieniędzy w przypadku nieobecności uczestnika  

na warsztatach nawet wtedy, kiedy spowodowana jest chorobą.   

15. Grupa zorganizowana zapewnia transport we własnym zakresie. 

16. Zgłoszenie do udziału w warsztatach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

17. Za prawidłowe zachowanie w miejscu prowadzenia warsztatów oraz wszelkie szkody wyrządzone przez 

uczestników, należących do grupy zorganizowanej, odpowiadają opiekunowie grup. 

18. Wszystkich uczestników warsztatów obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów 

przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa. 

19. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, uczestnicy zajęć zobowiązani są do stosowania poleceń 

pracownika GOK. 

20. Zapoznanie się uczestników z Regulaminem dokonuje opiekun zorganizowanej grupy. 

21. Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania 

danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych  

z działalnością statutową GOK. Uczestnicy warsztatów organizowanych przez GOK  wyrażają tym 

samym zgodę na wykorzystanie ich danych podanych do wiadomości GOK oraz zdjęć i nagrań 

filmowych z ich udziałem zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

(tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 922)  

22. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga GOK, który jednocześnie zastrzega sobie prawo 

do dokonania zmian w niniejszym regulaminie. 

 

 

 



Załącznik nr 1 do regulaminu  
warsztatów edukacyjnych dla grup zorganizowanych 

Zarządzenia Nr 00/18 
Dyrektora GOK w Kwidzynie  

z dnia  …………. 2018 r 

 

Formularz zamówienia warsztatów dla grup zorganizowanych realizowanych przez   

Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie  
   z siedzibą w Marezie, ul. Długa 5, 82-500 Kwidzyn 
   NIP 581-18-09-442 
   Adres do korespondencji: 
   ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn 

Tel. 55-275-94-70 
 

(Informacja obowiązkowa) 
Dane rezerwującego 

(dane osoby lub nazwa pomiotu,                  
na który ma być wystawiona faktura)    

 

 

Dane niezbędne do wystawienia faktury  
(tj. nazwa i adres podmiotu, na który  
ma być wystawiona faktura) 

 

Osoba wskazana do kontaktu  
(imię i nazwisko) 

 

Nr telefonu 
osoby wskazanej do kontaktu 

 

Adres e-mail osoby wskazanej  
do kontaktu 

 

Miejsce realizacji warsztatów: 

□ PRACOWNIA RZEŹBY DZIAŁAJĄCA W ŚWIETLICY KULTURALNO-OŚWIATOWEJ W RAKOWCU 

□ PRACOWNIA HAFTU ARTYSTYCZNEGO DZIAŁAJĄCA W ŚWIETLICY KULTURALNO-OŚWIATOWEJ W PASTWIE 

□ PRACOWNIA ARTYSYCZNA PODGÓRZE DZIAŁAJĄCA W SWIETLICY KULTURALNO – OŚWIATOWEJ W PODZAMCZU 
(proszę zaznaczyć x) 

Data planowanych warsztatów  

Godzina realizacji warsztatów  

Wiek uczestników (klasa)  

Liczba opiekunów grupy, którzy 
zapewniają opiekę w trakcie 
prowadzonych zajęć 

 

 

Liczba uczestników (bez opiekunów) ………………………………….. 

 

PLACÓWKA Z TERENU GMINY KWIDZYN  

Liczba uczestników (bez opiekunów) ……. x 7 zł = .……… zł 

(jeśli DOTYCZY - proszę wypełnić) 

PLACÓWKA SPOZA TERENU GMINY KWIDZYN 

Liczba uczestników (bez opiekunów) ……. x 10 zł = .……… zł 

(jeśli DOTYCZY - proszę wypełnić) 

Dane do przelewu: 
 

Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie 
Ul. Grudziądzka 30 
82-500 Kwidzyn 
 

Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie 
53 8300 0009 0015 0113 2000 0010 
 

W tyt. przelewu: opłata za warsztaty dla grupy zorganizowanej realizowanych 
dnia ………………. (pracownia w …………………….) 

Dodatkowe informacje  

 

 

 

 

 

 Miejsce i data: …………..........................               Podpis ……………………………………………………. 



Załącznik nr 2 do regulaminu  
warsztatów edukacyjnych dla grup zorganizowanych 

Zarządzenia Nr 3/18 
Dyrektora GOK w Kwidzynie  

z dnia 15 stycznia 2018 r 

 

1. Ja niżej podpisana(y)………………………………………..…………………..………………………………………………………………..…………. 

wyrażam na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie z siedzibą w Marezie, ul. Długa 5, 82- 500 Kwidzyn adres do korespondencji:  

ul. Grudziądzka 30, 82- 500 Kwidzyn, zgodę na wykorzystanie wizerunku  

 

(mojego/ mojego dziecka/ mojego podopiecznego)*  

(imię i nazwisko)………………………………………………………………………………............... 

w tym na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek oraz na zwielokrotnienie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami  

i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie w materiałach służących do popularyzacji działań Gminnego Ośrodka Kultury poprzez  
rozpowszechnianie wizerunku w: 

a) mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych; 

b) prasie; 
c) broszurach, ulotkach, gazetkach, itp. 

2. Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw. 

3. Gminny Ośrodek Kultury może przenieść na inne podmioty prawo do korzystania z wizerunku na zasadach określonych w niniejszej Zgodzie,  
w celu promocji działań Gminnego Ośrodka Kultury. 

4. Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatanie. 

5. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  
(tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 922). 

6. Niniejsze oświadczenie jest zezwoleniem w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity  

- Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.).    
 

 

………………………………..                        ……………………………………… 

        Miejscowość i data                                    Imię i nazwisko (czytelny podpis) 
 

 

 

 niepotrzebne skreślić 

 

 

✄…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 

 

 

1. Ja niżej podpisana(y)………………..…………..………………………………………………………………………………………………..…………. 

wyrażam na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie z siedzibą w Marezie, ul. Długa 5, 82- 500 Kwidzyn adres do korespondencji:  

ul. Grudziądzka 30, 82- 500 Kwidzyn, zgodę na wykorzystanie wizerunku  

 

(mojego/ mojego dziecka/ mojego podopiecznego)*  

(imię i nazwisko)………………………………………………………………………………............... 

w tym na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek oraz na zwielokrotnienie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami  

i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie w materiałach służących do popularyzacji działań Gminnego Ośrodka Kultury poprzez  
rozpowszechnianie wizerunku w: 

a) mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych; 

b) prasie; 
c) broszurach, ulotkach, gazetkach, itp. 

2. Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw. 

3. Gminny Ośrodek Kultury może przenieść na inne podmioty prawo do korzystania z wizerunku na zasadach określonych w niniejszej Zgodzie,  
w celu promocji działań Gminnego Ośrodka Kultury. 

4. Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatanie. 

5. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  
(tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 922). 

6. Niniejsze oświadczenie jest zezwoleniem w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity  

- Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.).  

 

 

 
………………………………..                        ……………………………………… 

        Miejscowość i data                                    Imię i nazwisko (czytelny podpis) 

 
 

 niepotrzebne skreślić 


