………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko dziecka
………………………………………………………………………..
Pracownia

REGULAMIN UCZESTNICTWA DZIECKA
W ZAJĘCIACH PRACOWNI TANECZNEJ
1. Uczestnictwo w zajęciach wiąże się z dokonywaniem opłat na Radę Rodziców do 15-go każdego
miesiąca.
2. W związku z dużym zainteresowaniem ofertą Pałacu Młodzieży miesiąc nieusprawiedliwionej
nieobecności oznacza automatyczną rezygnację z zajęć.
3. Rezygnację z zajęć należy zgłosić nauczycielowi lub w sekretariacie Pałacu Młodzieży. Brak
zgłoszenia rezygnacji jest jednoznaczny z naliczaniem opłat na Radę Rodziców do końca
trwania zajęć.
4. Uczestnictwo w zajęciach tanecznych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział dziecka
w imprezach organizowanych przez Pałac Młodzieży – pokazach, koncertach, a także w
konkursach, turniejach tanecznych organizowanych przez inne placówki.
5. Koszty wyjazdów na turnieje i konkursy pokrywane są ze środków Rady Rodziców w miarę
możliwości finansowych. W przypadku braku takiej możliwości koszty pokrywają rodzice.
O konieczności sfinansowania wyjazdu rodzice dowiadują się z odpowiednim wyprzedzeniem.
6. Po zapoznaniu się z terminami wyjazdów na konkursy i turnieje rodzic ma obowiązek
poinformowania w terminie 7 dni o podjętej przez siebie decyzji dotyczącej udziału dziecka
w organizowanym wyjeździe.
7. Deklaracja uczestnictwa w wyjeździe jest wiążąca i może być odwołana jedynie
w uzasadnionych przypadkach losowych, przy czym rodzic zobowiązany jest do
natychmiastowego poinformowania nauczyciela o zaistniałym zdarzeniu i konieczności
rezygnacji z wyjazdu.
8. Opłaty za wyjazdy nie podlegają zwrotowi.
9. Opłaty za wyjazd – uczestnictwo w konkursach, turniejach tanecznych dokonywane są przez
rodziców w kasie Pałacu Młodzieży lub na konto Rady Rodziców: 71 1240 3930 1111 0000
4229 0616 w wyznaczonym przez nauczyciela terminie.
10. W przypadku braku możliwości sfinansowania przez Radę Rodziców zakupu strojów –
kostiumów tancerek opłaty ponoszą rodzice.
11. Stroje – kostiumy są własnością Pałacu Młodzieży.
12. Wszelkie deklaracje przekazywane Państwu winny być wypełniane rzetelnie i oddawane
terminowo.
Zapoznałem/zapoznałam się z niniejszym regulaminem i przyjmuję do stosowania:
…………………………………………………
Podpis rodzica/opiekuna

Oświadczam, że nie ma żadnych przeciwwskazań do udziału mojego dziecka w zajęciach pracowni tanecznej.
…………………………………………………
Podpis rodzica/opiekuna

