
Łódź, dn. ................................. 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Ja ........................................................................................., zamieszkała/ły w ................, 

ul. ........................................................................................, nr tel. .................................. 

oświadczam, że zapoznałam/łem* się z Regulaminem Zajęć w Ośrodku Kultury „Górna” 

/ Strefie Kultury Otwartej* i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

 
     .................................................................. 
      (podpis uczestnika zajęć) 
.................................................................. 
(podpis rodzica lub prawnego opiekuna, gdy uczestnik nie jest pełnoletni) 
 
 

 
REGULAMIN  ZAJĘĆ  OŚRODKA  KULTURY „GÓRNA” 

 

1. Zajęcia ……………………………………………………………………………… prowadzi osoba z 
odpowiednim przygotowaniem merytorycznym. 

2. Spotkania mają formę zajęć indywidualnych / grupowych* 
3. Instruktor, w czasie trwania zajęć, bierze odpowiedzialność za swoich uczestników 

w sali, w której uczy. 
4. Rodzice / opiekunowie uczestników zajęć, zainteresowani postępami swoich dzieci 

będą otrzymywali od instruktora – na swoją prośbę – informacje zwrotne. 
5. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które wniosły odpowiednią opłatę. 
6. Miesięczna opłata wynosi …………………. PLN. 
7. Wpłaty należy dokonać z góry za cały miesiąc, do 10-tego dnia danego miesiąca w 

kasie lub na konto Ośrodek Kultury Górna, ul. Siedlecka 1, 93-138 Łódź, nr konta 
35 1240 3028 1111 0000 2824 1157, w tytule przelewu prosimy podać: imię i 
nazwisko uczestnika, nazwę zajęć, miesiąc, którego dotyczy wpłata. 

8. W razie nieobecności uczestnika na opłaconych przez niego zajęciach (choroba, 
zdarzenie losowe), pieniądze nie będą zwracane.  

9. W przypadku przewidywanej nieobecności uczestnika na części zajęć w danym 
miesiącu, można wnieść opłatę za pojedyncze zajęcia wg obowiązującego cennika. 

10. W razie nieobecności prowadzącego, zajęcia zostaną odpracowane w późniejszym, 
ustalonym  terminie lub zwrócona zostanie opłata za zajęcia. 

11. Osoba decydująca się na uczestnictwo w zajęciach zobowiązuje się tym samym do 
przestrzegania Regulaminu. 

12. Oświadczenie sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  
 
…………..……………………………    ………………..……………… 
Podpis uczestnika zajęć lub rodzica / opiekuna   podpis Instruktora 
 

* niepotrzebne skreślić 
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