
REGULAMIN UDZIAŁU W ZAJĘCIACH STAŁYCH 

Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu wraz z filiami. 

Rok kulturalny 2022/2023 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Organizatorem zajęć jest Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu, ul. Rynek Staromiejski 6  

2. Niniejszy dokument określa prawa i obowiązki uczestników zajęć stałych w Centrum Kultury     

Dwór Artusa. Niestosowanie się do jego zapisów będzie skutkować skreśleniem z listy 

uczestników.  

3. Regulamin nie dotyczy zajęć zewnętrznych, prowadzonych przez podmioty wynajmujące sale w 

Dworze Artusa. Odpowiedzialność za ww. zajęcia spoczywa wyłącznie na wynajmującym.  

4. Aktualna oferta stałych zajęć odbywających się w Dworze Artusa jest dostępna na stronie 

artus.torun.pl.  

5. Dwór Artusa zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w trakcie roku 

kulturalnego 2022/2023, o czym poinformuje na stronie artus.torun.pl.  

6. Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, a także z 

wyrażeniem zgody na: przetwarzanie danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym do 

realizacji celów statutowych Centrum Kultury Dwór Artusa nieodpłatne przeniesienie autorskich 

praw majątkowych do utworów (w tym prac plastycznych) powstałych na zajęciach, a także na 

rejestrację i nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika w celach promocyjnych Centrum 

Kultury Dwór Artusa w Toruniu. 

 

II. ZASADY ORGANIZACYJNE / ZAPISY  

1. Ogłoszenia o rozpoczęciu zająć zostaną podane do 1 września 2022 roku, chyba że nie zbierze 

się odpowiednia liczba uczestników. Zajęcia kończą się w czerwcu 2023 roku, wraz z końcem roku 

szkolnego. 

2. Zapisy odbywają się osobiście lub drogą internetową i trwają cały rok zależnie od ilości wolnych 

miejsc.  

3. Pierwszeństwo w zapisach mają osoby kontynuujące zajęcia pod warunkiem zgłoszenia 

prowadzącemu chęci uczestnictwa w nich w następnym roku kulturalnym najpóźniej na ostatnich 

zajęciach w roku bieżącym.  

4. Warunkiem udziału w zajęciach jest akceptacja przez uczestnika niniejszego regulaminu - jeśli 

jest pełnoletni lub opiekuna prawnego poprzez wypełnienie i podpisanie deklaracji udziału w 

zajęciach, a także wniesienie obowiązującej opłaty.  

5. W zajęciach mogą brać udział tylko osoby zapisane jako uczestnicy.  

6. W przypadku nieuzyskania minimalnej liczby tj. 5 uczestników w zajęciach grupowych 

organizator zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zajęć lub rozwiązania grupy w ciągu roku.  

7. Na zajęciach realizowany jest wyłącznie program prowadzącego, zaakceptowany przez zarządcę 

Centrum Kultury Dwór Artusa - każdy uczestnik zobowiązany jest do jego realizacji, a także do 

przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowania oraz wymagań stawianych przez 

prowadzącego. Uczestnicy utrudniający pracę prowadzącemu lub utrudniający korzystanie innym 

z zajęć mogą zostać skreśleni z listy zajęć decyzją prowadzącego.  

8. CK Dwór Artusa odpowiada za bezpieczeństwo uczestnika wyłącznie w czasie zajęć . Nie ponosi 

żadnej odpowiedzialności w przypadku samowolnego ich opuszczenia.  

9. Osoby niepełnosprawne mogą brać udział w zajęciach po wcześniejszej konsultacji z 



prowadzącym.  

10. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do stosowania obowiązujących w Dworze Artusa regulaminu 

BHP i instrukcji p.poż, dostępnych w sekretariacie i portierni.  

 

III. KORZYSTANIE Z PRACOWNI  

1. Wszystkie pracownie wyposażone są w odpowiedni sprzęt tj. materiały, narzędzia, instrumenty 

- niezbędne do prowadzenia zajęć. W przypadku gdy program zajęć przewiduje użycie tworzyw z 

recyklingu, dopuszcza się przynoszenie materiałów własnych.  

2. Powstałe podczas zajęć prace plastyczne przechodzą na własność uczestnika, z wyjątkiem 

wytypowanych przez prowadzącego (spośród wszystkich prac wykonanych przez uczestnika w 

trakcie całego roku kulturalnego): 1 praca na kiermasz bożonarodzeniowy, 1 praca na kiermasz 

wielkanocny i 1 praca na wystawę. Wszystkie nieodebrane do 30 czerwca 2022 r. prace 

przechodzą na własność Dworu Artusa i mogą zostać zutylizowane w każdej chwili.  

3. Prace plastyczne wykonywane są wyłącznie podczas zajęć w Dworze Artusa. Uczestnicy są 

zobowiązani do niewynoszenia sprzętu, materiałów, narzędzi, elementów wyposażenia pracowni, 

będących własnością Dworze Artusa poza siedzibę instytucji.  

4. Opiekunowie są zobowiązani pozostawiać wózki dziecięce w miejscu wskazanym przez 

pracowników Dworu Artusa.  

5. Uczestnika zajęć obowiązuje dbałość o mienie Dworze Artusa, szczególnie o wykorzystywane 

materiały, narzędzia, urządzenia, a także porządek na stanowisku pracy. Odpowiedzialność 

materialną za jakiekolwiek zniszczenia mienia Dworu Artusa, szczególnie wynikające z 

niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni ponosi osoba nieprzestrzegająca zasad ich 

użytkowania. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada prowadzący 

zajęcia.  

6. W czasie reżimu sanitarnego COVID obowiązują dodatkowe obostrzenia szczegółowo opisane w 

osobnym Regulaminie dostępnym do wglądu w każdej pracowni.  

 

IV. OPŁATY  

1. Opłaty za zajęcia przyjmowane są za miesiąc z góry w formie ryczałtu - niezależne od ilości 

zajęć w danym miesiącu oraz obecności w nich uczestnika. Wyjątek stanowią zajęcia, dla 

których przyjmuje się stawkę godzinową lub karnet. Dokonując opłaty, uczestnik rezerwuje 

miejsce w grupie, ma zapewnioną opiekę prowadzącego oraz niezbędne materiały.  

2. Wykluczamy zwroty wniesionych opłat za zajęcia z powodu rezygnacji lub nieobecności 

uczestnika - dotyczy to również nieobecności usprawiedliwionych.  

3. Zajęcia przypadające w dniach świątecznych i w trakcie ferii nie są odrabiane i nie ulega 

zmianie stała opłata miesięczna. 

4. Płatności za miesiąc uczestnik dokonuje w formie zakupu miesięcznego biletu przez portal 

biletowy wskazany w wiadomości rekrutacyjnej.  

5. Uczestnicy, którzy nie kupili biletu, nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Wyjątkowo w 

pierwszy dzień zajęć każdego miesiąca będzie możliwość uiszczenia opłaty gotówką w kasie 

fiskalnej tuż przed rozpoczęciem zajęć.  

6. W przypadku dołączenia do grupy w połowie miesiąca lub uczestnictwa rodzeństwa, lub 

zakupu biletu kwartalnego obowiązują wpłaty na konto po ustaleniu szczegółów z Aurelią 

Wojtalewicz pod adresem e-mail: edukacja@artus.torun.pl, lub telefonicznie: tel. +48 56 655 49 



29 lub +48 56 655 49 39 wew. 22.  

7. Dopuszczamy możliwość uczestnictwa w tzw. "zajęciach zerowych" bez opłaty, ale z pełną 

opłatą/opłatą połówkową za miesiąc po zadeklarowaniu udziału w całym cyklu.  

8. W przypadku niektórych zajęć uczestnicy mogą wybrać jedną z dwóch form płatności: STAWKĘ 

GODZINOWĄ lub KARNET. Karnet upoważnia do udziału w czterech zajęciach.  

9. Prowadzący zajęcia w żadnym przypadku nie są upoważnieni do przyjmowania jakichkolwiek 

opłat od uczestników.  

10. Uczestnik jest zobowiązany do terminowego zakupu biletów przed pierwszymi zajęciami w 

danym miesiącu. Przed wejściem na zajęcia uczestnik może zostać poproszony o przedstawienie 

dowodu wpłaty. Brak wpłaty może skutkować niewpuszczeniem na zajęcia - aż do okresu jej 

uregulowania. Za opuszczone z tego powodu zajęcia nie przysługuje rekompensata finansowa. 

11. Prowadzący zajęcia jest uprawniony do wykreślenia z listy uczestników, którzy zalegają z 

płatnościami powyżej 1 m-ca. Skreślenie z listy nie zwalnia uczestnika z uregulowania zaległości 

wobec Dworu Artusa. 

12. W przypadku ponownego zamrożenia zajęć z powodu pandemii COVID nie zwracamy kosztów 

niezrealizowanych zajęć. Przewidywana jest ich kontynuacja w formie online z możliwością 

rezygnacji od nowego miesiąca.  

 

IV. ZWOLNIENIE Z OPŁAT / ODRABIANIE ZAJĘĆ  

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dotyczących nieobecności co najmniej 3 tygodni 

dyrektor może podjąć decyzję o zwolnieniu lub zmniejszeniu opłaty za zajęcia - na podstawie 

wniosku wraz z uzasadnieniem, przesłanego na adres: edukacja@artus.torun.pl, w terminie do 7 

dni od dnia powrotu na zajęcia.  

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może podjąć decyzję o zwolnieniu lub 

zmianie opłat za zajęcia (np. w przypadku osób z niepełnosprawnościami, rodzin pracowników CK 

Dwór Artusa lub posiadaczy Karty Dużej Rodziny, Karty Seniora), na podstawie wniosku 

przesłanego na adres: edukacja@artus.torun.pl.  

3. Rezygnację z zajęć uczestnik zgłasza w pierwszej kolejności prowadzącemu, w przeciwnym razie 

zobowiązany jest do uregulowania zaległej opłaty za okres do momentu jej zgłoszenia. Rezygnacja 

może dotyczyć wyłącznie pełnych miesięcy. Obowiązują pisemne powiadomienia w przypadku 

rezygnacji pod adresem e-mail: edukacja@artus.torun.pl. 

4. W przypadku nieobecności prowadzącego zajęcia prowadzone są w zastępstwie lub odrabiane 

w ustalonym z uczestnikami terminie - w miesiącu, którego nieobecność dotyczy. 

 


