REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH MUZYCZNYCH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ GRZMIĄCA

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Regulamin określa zasady uczestnictwa zajęciach muzycznych (wokalnych, instrumentalnych)
organizowanych przez Gminę Grzmiąca.
§2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin uczestnictwa,
2) organizatorze – należy przez to rozumieć Gminę Grzmiąca,
3) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Grzmiąca.
4) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Grzmiąca,
5) koordynatorze – należy przez to rozumieć wyznaczonego przez Wójta pracownika
Urzędu Gminy Grzmiąca,
6) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Grzmiąca,
7) instruktorze – należy przez to rozumieć instruktora prowadzącego zajęcia muzyczne,
8) zajęcia – należy przez to rozumieć zajęcia muzyczne (wokalnych, instrumentalnych),
9) uczestniku – należy przez to rozumieć podmiot stanowiący grupę docelową, który
wyraził chęć udziału w projekcie (został zgłoszony przez rodzica/opiekuna).
§3
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Celem zajęć jest popularyzowanie zajęć muzycznych, promowanie aktywnego
i twórczego spędzania czasu przez uczestników zajęć muzycznych oraz rozwijanie
zainteresowań i uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży z terenu Gminy.
Udział w zajęciach jest bezpłatny.
Zajęcia odbywają się w budynku użyteczności publicznej w Grzmiącej przy
ul. Kolejowej 2.
Uczestnicy wybranych form zajęć podzieleni są przez instruktora na grupy odpowiednio
liczebne, dostosowane do wieku uczestników i poziomu zaawansowania.
Minimalną liczbę uczestników zajęć grupowych, niezbędną dla rozpoczęcia zajęć dla danej
grupy zajęciowej ustala Wójt.
Zajęcia indywidualne lub zespołowe odbywają się zgodnie z ustalonym grafikiem zajęć
opracowanym przez instruktora i zatwierdzonym przez Wójta.
Wójt w drodze zarządzenia wyznacza koordynatora zajęć.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym instruktor poinformuje
rodziców/opiekunów uczestników zajęć.
Uczestnicy zajęć czynnie uczestniczą w zajęciach oraz mogą reprezentować Gminę na
konkursach, festiwalach, koncertach, warsztatach, projektach itd.
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ZASADY REKRUTACJI I KWALIFIKOWANIA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ
§4
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Rekrutację uczestników na zajęcia nadzoruje koordynator zajęć.
Rekrutacja prowadzona będzie w terminie od 01 do 18 września 2020 roku.
Zajęcia skierowane są dla dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym 5 lat-18 lat
zamieszkałych na terenie Gminy.
Rekrutacja odbywa się z wykorzystaniem różnorodnych kanałów informacyjnych:
a) ogłoszenia na stronie internetowej Gminy oraz portalu społecznościowym,
b) przekazanie informacji do szkół podstawowych na terenie Gminy,
c) osobiście, przez osoby zaangażowane w rekrutację uczestników.
Nabór prowadzony jest do następujących grup muzycznych:
a) zajęcia wokalne,
b) nauka gry na gitarze,
c) nauka gry na instrumentach klawiszowych.
Uczestnik dokonuje wyboru jednej grupy muzycznej.
Warunkiem zakwalifikowania do udziału w zajęciach muzycznych jest złożenie i podpisanie
przez rodzica/opiekuna prawnego w terminie ustalonym w Regulaminie dokumentów
rekrutacyjnych, tj.:
a) kwestionariusza naboru – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu,
b) oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2
do Regulaminu,
c) klauzuli informacyjnej – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu.
Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej Gminy oraz w sekretariacie
Urzędu.
Dokumenty rekrutacyjne należy przekazać w formie elektronicznej na adres
rekrutacja@grzmiaca.org.pl bądź dostarczyć do Urzędu (decyduje data wpływu).
Klasyfikacji uczestników dokonuje komisja rekrutacyjna składająca się z instruktorów
i koordynatora zajęć.
Po zakończonym naborze komisja rekrutacyjna dokona podziału poszczególnych grup
muzycznych na grupy wiekowe bądź grupy o różnym stopniu zaawansowania.
Po zakończonej rekrutacji zostanie stworzona lista uczestników zajęć muzycznych.
Uczestnicy, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w zajęciach otrzymają informację
pocztą elektroniczną na adres podany w kwestionariuszu naboru.
W przypadku większego zainteresowania udziałem w zajęciach niż ustalona liczba miejsc
dla poszczególnej grupy zostanie stworzona lista rezerwowa.
W przypadku rezygnacji uczestnika z zajęć muzycznych do grupy zostanie zaproszona
pierwsza osoba z listy rezerwowej.
W przypadku wolnych miejsc w poszczególnych grupach muzycznych odbędzie się
rekrutacja uzupełniająca.
W rekrutacji uzupełniającej będzie mógł wziąć udział uczestnik zakwalifikowany do innej
grupy muzycznej pod warunkiem złożenia nowych dokumentów rekrutacyjnych.
Podczas rekrutacji uczestników będzie przestrzegana zasada równości szans, w tym równy
dostęp dziewcząt i chłopców.
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WARUNKI UCZESTNICTWA
§5
1.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach muzycznych jest zakwalifikowanie uczestnika do
konkretnej grupy muzycznej.
2. W czasie zajęć w sali mają prawo przebywać tylko uczestnicy.
3. O obecności rodzica/opiekuna w czasie prowadzenia zajęć w uzasadnionych przypadkach
decyduje instruktor.
4. Organizator nie zapewnia opieki uczestnikom zajęć, zarówno przed zajęciami, jak i po ich
zakończeniu.
5. Instruktor i Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za uczestników zajęć, zarówno
przed rozpoczęciem zajęć, jak i po ich zakończeniu.
6. Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za uczestników opuszczających salę
w trakcie zajęć (np. wyście do toalety).
7. Każdy uczestnik
zobowiązany jest
do przestrzegania
regulaminu
zajęć,
poszanowania mienia gminnego, przestrzegania zasad bezpieczeństwa i kulturalnego
zachowania się względem współuczestników zajęć, instruktora i koordynatora zajęć.
8. Instruktor ma prawo skreślić uczestnika z listy uczestników w przypadku:
a) nieprzestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu,
b) nagannego zachowania utrudniającego pracę instruktora,
c) częstej absencji, w wyniku której ulega destabilizacji praca grupy.
9. Zmniejszenie liczby uczestników zajęć poniżej minimum ustalonego dla każdej grupy może
skutkować likwidacją grupy zajęciowej.
10. Dokumentem potwierdzającym obecność na zajęciach jest prowadzony przez instruktora
dziennik zajęć.
11. Podpisanie kwestionariusza naboru uczestnictwa w zajęciach muzycznych oznacza
akceptację wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu.
OBOWIĄZKI STRON
§6
1.

Organizator zobowiązuje się do:
a) przeprowadzenia rekrutacji na zajęcia,
b) zapewnienia uczestnikom sali do zajęć, a w razie potrzeby sprzętu muzycznego,
c) informowania uczestników o wszelkich istotnych sprawach dotyczących organizacji
zajęć w trakcie zajęć lub za pośrednictwem strony: www.grzmiaca.org.pl,
d) promowania działalności artystycznej uczestników zajęć muzycznych poprzez
występy podczas imprez kulturalnych oraz udział w konkursach, festiwalach,
koncertach i przeglądach muzycznych.

2.

Uczestnik zajęć zobowiązany jest do :
a) przestrzegania i zachowania czystości oraz poszanowania ogólnie przyjętych norm
zachowania się,
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b) po każdych zajęciach odłożenia sprzętu muzycznego w przeznaczone do tego
miejsce,
c) stosowania się do poleceń instruktora,
d) poszanowania mienia Gminy,
e) poinformowania o zamiarze rezygnacji z zajęć muzycznych z dwutygodniowym
wyprzedzeniem,
f) uczestnik zajęć nie może bez zgody instruktora wykorzystywać powierzonego mu
autorskiego materiału metodycznego tj. podkładu, utworów autorskich itd. na
występach, konkursach, przeglądach i koncertach, na których nie reprezentuje
Gminy.
3.

Rodzice/opiekunowie prawni uczestnika zajęć zobowiązani są do:
a) wypełniania kwestionariusza naboru z danymi osobowymi uczestnika, adresem
i danymi osoby do kontaktu,
b) informowania instruktora przed zajęciami o każdej niedyspozycji uczestnika, stanie
jego zdrowia, jeśli może mieć wpływ na ograniczenia w wykonywaniu ćwiczeń,
c) dopilnowania, aby chory uczestnik nie brał udziału w zajęciach,
d) poniesienia odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia, zniszczenia
spowodowane przez nieletniego uczestnika zajęć,
e) odebrania dziecka natychmiast po zakończeniu zajęć,
f) w przypadku brania udziału przez uczestnika w konkursach, festiwalach,
przeglądach, koncertach itd., rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do
sprawowania opieki nad nim lub powierzenia go osobie uprawnionej podczas trwania
konkursu lub, w uzasadnionych przypadkach, instruktorowi na podstawie pisemnej
zgody,
g) udział instruktora w konkursach, festiwalach, przeglądach, koncertach itd. nie jest
obowiązkowy, jednak, w uzasadnionych przypadkach, na prośbę rodzica/opiekuna
prawnego może on sprawować opiekę metodyczną i merytoryczną nad uczestnikiem
na podstawie pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego,
h) dopilnować, aby uczestnik zajęć przestrzegał zasad niniejszego regulaminu.

ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ
§7
1.
2.

3.

Organizator zastrzega sobie prawo do zorganizowania zastępstwa lub odwołania zajęć
w przypadku uzasadnionej nieobecności instruktora.
Zajęcia mogą zostać odwołane również w przypadku:
a) sytuacji uniemożliwiającej przeprowadzenie zajęć,
b) zaistnienia przypadków tzw. siły wyższej.
W przypadku odwołania zajęć rodzice/opiekunowie uczestników zajęć zostaną
poinformowani telefonicznie.
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ZASADY KORZYSTANIA Z SAL
§8
1.
2.
3.

4.
5.

Korzystanie z sal odbywa się zgodnie z ich przeznaczeniem.
Uczestnicy zajęć zobowiązani są do dbałości o porządek w sali, w której odbywają się
zajęcia.
Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu Gminy.
W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie nieletnich
uczestników.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca prowadzenia zajęć.
W przypadku zmiany miejsca prowadzenia zajęć uczestnicy zajęć zostaną poinformowani
telefonicznie najpóźniej w dzień poprzedzający rozpoczęcie zajęć.

BEZPIECZEŃSTWO
§9
1.

Każdy uczestnik oraz jego rodzic/opiekun na pierwszych zajęciach organizacyjnoinformacyjnych zostaje poinformowany przez instruktora o organizacji zajęć.
2. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora prowadzącego. Rodzic/prawny
opiekun podejmuje decyzję w sprawie opuszczania dziecka zajęć po ich zakończeniu.
W sytuacji gdy rodzic nie wyraża zgody na samowolne opuszczenie zajęć przez dziecko
zobowiązany jest do odebrania uczestnika zajęć (dziecka) bezpośrednio po zajęciach
i ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczny powrót dziecka do domu.
3. Po zakończeniu zajęć i zadeklarowanej pisemnej zgody rodzica na samowolne opuszczenie
zajęć przez dziecko po ich zakończeniu instruktor oraz Organizator nie bierze
odpowiedzialności za powrót dziecka do domu.
4. Uczestnik zajęć zobowiązuje się dostosować do wytycznych instruktora.
5. Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia bez
wiedzy i zgody instruktora prowadzącego.
6. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia wyposażenia sal bez zgody instruktora.
7. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia
sali ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania, a w przypadku osób nieletnich
- prawni opiekunowie tej osoby.
8. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada instruktor prowadzący
zajęcia.
9. Organizator nie zobowiązuje się do pilnowania i przechowywania rzeczy pozostawionych na
korytarzach lub salach i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w tych
pomieszczeniach.
10. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób,
przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
11. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć obowiązani są do stosowania się
do poleceń instruktora lub koordynatora zajęć.
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12. O ewentualnych uszkodzeniach sprzętu i elementów wyposażenia sali, w której odbywają
się zajęcia należy niezwłocznie poinformować instruktora lub koordynatora zajęć.
13. Zabrania się przebywania na terenie obiektu, w którym prowadzone są zajęcia osobom
nietrzeźwym oraz znajdującym się pod wpływem innych środków odurzających.
14. Na terenie obiektu, w którym prowadzone są zajęcia obowiązuje całkowity zakaz palenia
tytoniu, papierosów elektronicznych oraz spożywania alkoholu i innych środków
odurzających.
15. Organizator 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.
§ 10
1.

2.

W trakcie obowiązywania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii oraz
ograniczeń związanych ze stanem epidemii, wydanych na podstawie odrębnych przepisów,
uczestników zajęć zobowiązuje się do:
1) przychodzenia na zajęcia bez objawów chorobowych,
2) dezynfekcji rąk (zgodnie z instrukcją umieszczoną przy wejściu do budynku),
3) pozostawienia wierzchniej odzieży przed wejściem do sali,
4) ograniczenia spotkań na korytarzach,
5) zachowania obowiązującego dystansu społecznego,
6) zgłoszenia instruktorowi uzasadnionego podejrzenia, że na zajęciach przebywa osoba
z objawami choroby.
W trakcie obowiązywania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii oraz
ograniczeń związanych ze stanem epidemii, wydanych na podstawie odrębnych przepisów
instruktorów zajęć zobowiązuje się do:
1) przychodzenia na zajęcia bez objawów chorobowych,
2) dezynfekcji rąk (zgodnie z instrukcją umieszczoną przy wejściu do budynku),
3) wietrzenia sal, w których prowadzone są zajęcia po każdej grupie muzycznej,
4) odkażania powierzchni wspólnego użytku (m.in. klamek, włączników, stołów, krzeseł,
instrumentów muzycznych) po każdych zajęciach,
5) noszenia przyłbicy ochronnej lub maski podczas prowadzenia zajęć
6) zgłoszenia Wójtowi uzasadnionego podejrzenia, że na zajęciach przebywa osoba
z objawami choroby.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11

1.

2.
3.

Niniejszy regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany Regulaminu i bieżące informacje
będą przekazywane uczestnikom osobiście oraz zamieszczone na stronie internetowej
Gminy pod adresem www.grzmiaca.org.pl.
O sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie decyduje Wójt.
Wszelkie uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania zajęć muzycznych należy zgłaszać
bezpośrednio u koordynatora zajęć.
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