
REGULAMIN WARSZTATÓW 
DLA UCZESTNIKÓW ARTYSTYCZNEGO OGNISKA WOKALNO - BALETOWEGO 

ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK” IM. STANISŁAWA HADYNY W KOSZĘCINIE.

Kontakt:  
Zespół  Pieśni i Tańca „Śląsk”  
im. Stanisława Hadyny  
tel: +48 34 310 64 61 
e-mail: centrum.edukacji@zespolslask.pl

1. Uczestnictwo w warsztatach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Zespołu Pieśni 
   i Tańca „Śląsk”, których uczestnik jest zobowiązany przestrzegać. Regulaminy dostępne są na stronie internetowej Zespołu 
   www.zespolslask.pl oraz w siedzibie Zespołu.

2. Warsztaty Artystycznego Ogniska Wokalno-Baletowego odbywają się w wyznaczonych salach w  Domu Pracy Twórczej 
   lub Pawilonie im. Elwiry Kamińskiej. 

3. Warsztaty odbywają się w wyznaczonych dniach i godzinach, zgodnie z aktualnym planem zajęć Ogniska, dostępnym 
   na stronie www.zespolslask.pl.

4. Na wszystkie zajęcia obowiązuje ograniczona ilość miejsc w salach. 

5. Rodzice/opiekunowie prawni osób niepełnoletnich zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do postanowień 
   niniejszego Regulaminu oraz wszelkich poleceń i wskazówek instruktora zajęć. 

6. Rodzice zapewniają opiekę dziecku w drodze do i z warsztatów oraz podczas przerw pomiędzy warsztatami Ogniska 
   w Koszęcinie przy ul. Zamkowej 3. 

7. Na zajęcia należy przyjść minimum 10 minut przed ich rozpoczęciem – obuwie i odzież wierzchnią należy zostawić 
   w wyznaczonym miejscu, znajdującym się przed salą do ćwiczeń. 

8. W salach podczas zajęć mogą przebywać wyłącznie osoby, które znajdują się na liście uczestników.

9. Podczas zajęć nie wskazane jest noszenie biżuterii (kolczyki, zegarki, bransoletki). Obowiązuje estetyczny ubiór oraz 
   uczesanie.

10. Do sal, w których odbywają się zajęcia nie należy wnosić jedzenia i picia.

11. Zaleca się, aby uczestnicy zajęć posiadali własny sprzęt do ćwiczeń.

12. Płatność za warsztaty ustalana jest na podstawie deklaracji. Deklaracje składane są co miesiąc, w pierwszym tygodniu  
   trwania zajęć.

13. Wpłaty za warsztaty Artystycznego Ogniska Wokalno - Baletowego przyjmowane są w formie przelewu, na podstawie 
  faktury VAT, wystawionej  i wysłanej na podany w karcie zgłoszenia adres e-mail. W tytule należy wpisać: OGNISKO, imię 
  i nazwisko dziecka, miesiąc. Dane do przelewu:
                   
                    Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny
                    42-286 Koszęcin, ul. Zamkowa 3
                    ING Bank Śląski S.A. o/Lubliniec nr. 41 1050 1155 1000 0005 0096 6221

14. Po wypełnieniu deklaracji na dany miesiąc – nieobecność dziecka na zajęciach nie zwalnia z opłaty miesięcznej. 

15. Wszelkie sprawy organizacyjne związane z Ogniskiem  można zgłaszać  do biura Działu Edukacji tel: +48 34 310 64 03 
   w godzinach 9:00 – 15:00  lub na e-mail: centrum.edukacji@zespolslask.pl.

16. Podczas warsztatów obowiązują wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronach www.gov.pl 
   i www.gis.gov.pl.

17. Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.


