
 

REGULAMIN ZAJĘĆ W SDK 
 
Imię i nazwisko uczestnika..................................................telefon oraz e-mail........................................ 
 
Adres............................................................................... Zajęcia............................................................. 

 
1. Zajęcia w SDK prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów. 
2. Udział w zajęciach organizowanych przez SDK jest dobrowolny. 
3. Zajęcia odbywają się cyklicznie wg ustalonego grafiku, dostępnego w zakładce konkretnej pracowni 

na stronie www.sdk.waw.pl  
4. Program zajęć jest tworzony przez instruktora i w razie potrzeby przedstawiany uczestnikom na 

początku każdego sezonu. 
5. Zajęcia mogą zostać odwołane w przypadku: 

 nieobecności instruktora spowodowanej chorobą; 

 kiedy na terenie SDK odbywa się inne priorytetowe wydarzenie zatwierdzone przez dyrekcję 
SDK 

 siły wyższej, tzn. decyzji administracyjnych władz kraju, województwa, miasta, dzielnicy, 
żałoby narodowej, kataklizmu, itp. 

6. Odwołane zajęcia będą w miarę możliwości odrabiane w innym terminie. 
7. Zajęcia w SDK są płatne wg ustalonych stawek na dany sezon. 
8. Opłat za zajęcia na dany miesiąc należy dokonywać do 5-go dnia każdego miesiąca  

przelewem na konto lub gotówką w kasie SDK 
Dane do przelewu:  

Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy 
02-743 Warszawa, ul. J.S. Bacha 15 
nr konta: 54 1240 2135 1111 0010 0432 9775 
W tytule przelewu należy podać: IMIĘ i NAZWISKO uczestnika oraz NAZWĘ ZAJĘĆ. 
Kasa SDK  

poniedziałek, środa, piątek w godz. 11.00-15.00 

UWAGA! Brak opłaty w wyznaczonym terminie będzie traktowany jako rezygnacja z udziału w zajęciach. 

9. Nieobecność uczestnika na zajęciach nie jest podstawą do redukcji opłaty za dany miesiąc; wyjątek 
stanowi udokumentowany pobyt w szpitalu. 

10. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach w nowym sezonie jest uregulowanie zaległości względem SDK 
z sezonu poprzedniego. 

11. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu zajęć, poszanowania mienia placówki, 
przestrzegania zasad bezpieczeństwa na zajęciach i kulturalnego zachowywania się względem 
współuczestników zajęć i pracowników SDK. 

12. Za wszelkie szkody wyrządzone przez uczestnika zajęć odpowiedzialność ponoszą rodzice lub 
opiekunowie (w przypadku uczestników pełnoletnich, oni sami). 

13. Instruktor ma prawo usunąć uczestnika z zajęć w przypadku: 

 nagannego zachowania uniemożliwiającego prace innych uczestników zajęć; 

 absencji, w wyniku której odwoływane są próby zespołów tanecznych, wokalnych i 
teatralnych; 

 rażącego naruszenia regulaminu zajęć; 

 braku opłaty za zajęcia po upływie wyznaczonego terminu płatności. 
14. Wszelkie opinie i skargi dotyczące zajęć i instruktorów prosimy kierować do Dyrekcji SDK. 
15. Podpisanie regulaminu oznacza akceptację zasad prowadzenia zajęć w SDK, ich programu i cennika 

opłat. 
16. Administratorem podanych danych osobowych, jest  Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów 

m. st. Warszawy z siedzibą przy ul. Bacha 15, 02-743 Warszawa. 
 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka w zakresie niezbędnym do 
prowadzenia zajęć. 

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

   Podpis uczestnika zajęć, rodzica lub opiekuna 

 
02-743 Warszawa, ul. Jana Sebastiana Bacha 15;tel. (+22) 3977271; e-mail:sdk@sdk.waw.pl; 

www.sdk.waw.pl 

http://www.sdk.waw.pl/

