ZARZĄDZENIE nr 12/2017
Dyrektora Konińskiego Domu Kultury z dnia 17.08.2017
dot.: ustalenia czasu pracy instruktorów KDK,
odpłatności za zajęcia oraz zasad organizacyjnych

1.

Czas pracy instruktorów, to rzeczywisty czas pracy z zespołami, grupami tematycznymi, zajęcia indywidualne w
wymiarze ustalonym w niniejszym zarządzeniu oraz czynności organizacyjno-administracyjne tj. przygotowanie do
zajęć np. nagrania, poszukiwanie repertuaru, kostiumów itp., uczestnictwo w zebraniu kolektywu, kontrolowanie
opłat od uczestników, przygotowanie planów, sprawozdań, nadzór merytoryczny
i koordynacja imprez amatorskich itp. oraz wykonywanie innych czynności poleconych przez przełożonego.

2.

O ilości grup, zespołów, solistów prowadzonych przez każdego instruktora decyduje DYREKTOR
uwzględniając dotychczasową efektywność pracy, osiągnięcia, zaangażowanie pracownika i bieżącą
politykę kulturalną KDK oraz możliwości finansowe instytucji.

3.

Instruktorów zobowiązuje się do prowadzenia dzienników zajęć i przedstawiania
szczegółowego planu pracy na dany rok (zamierzenia i preliminarze) a na zakończenie
każdego miesiąca sprawozdania z realizacji zadań Kierownikowi Działu Artystycznego.

4.

Instruktor odpowiedzialny jest za przygotowanie i aktualizację informacji o prowadzonych
formach i przedsięwzięciach.

5.

Przed rozpoczęciem zajęć instruktor zobowiązany jest do zebrania deklaracji
uczestnictwa w zajęciach (w danym roku) od wszystkich uczestników.

6.

Instruktor zobowiązany jest do zapoznania uczestników oraz rodziców z REGULAMINEM ZAJĘĆ
ARTYSTYCZNYCH KDK.

7.

Ustala się następujący czas pracy z zespołami i uczestnikami indywidualnymi
Amatorskiego Ruchu Artystycznego:

Czas pracy instruktorów KDK
Forma
Zespół taneczny- FORMACJA
Zajęcia taneczne w wieku 4-6 lat

Ilość
Osób
8-24

Tygodniowy
Czas
pracy
90-180
min

8-12

Zajęcia taneczne powyżej 7 lat
Mała Grupa
Soliści taneczni/DUETY

8-20
min. 3
1-2

45-120 min

Zespół muzyczny, wokalny, teatralny

min 3

120-180 min

Zajęcia plastyczne

5-12

45-120 min

Zajęcia filmowe

1-10

60-180 min

Zajęcia wokalne

1-7

45-90 min

Kształcenie słuchu
Plastyka ruchu dla wokalistów
Dykcja i emisja głosu

3-7
3-7
1-7

45-60 min

KURSY tańca, śpiewu, plastyki, filmu, dykcji
dla dzieci, młodzieży i dorosłych

min 3

45-60 min
Kurs 16 godzin x45 min

REGULAMIN ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH
Koniński Dom Kultury w ramach działalności statutowej organizuje zajęcia artystyczne, adresowane do dzieci, młodzieży i
osób dorosłych. Prowadzi działalność kulturalną w zakresie wychowania, edukacji, rozwoju i promocji amatorskiego ruchu
artystycznego.

1.

Informacja o prowadzonych zajęciach dostępna jest na stronie internetowej KDK www.kdk.konin.pl ,
w materiałach informacyjnych, w siedzibie Konińskiego Domu Kultury, a także udzielana jest telefonicznie
pod nr tel. 63 211 31 33 w. 10 (informacja).

2. Zajęcia adresowane są do określonych grup wiekowych, których liczebność określa Zarządzenie Dyrektora.
3. Zapisy na zajęcia odbywają się do końca sierpnia bieżącego roku, a potem bezpośrednio u instruktorów.
4. Uczestnikami zajęć mogą być osoby, spełniające kryteria wiekowe i warunki regulaminu.
5. Zajęcia artystyczne prowadzone przez KDK są odpłatne.
6. Zajęcia odbywają się od września do końca maja, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego
i rozpoczynają się po złożeniu podpisanego oświadczenia i wniesieniu stałej, miesięcznej opłaty członkowskiej.
7. Odpłatność za zajęcia określona jest w stałej wysokości za sezon artystyczny od września do maja
w 9 równych ratach bez zniżki (bez względu na liczbę zajęć, przypadających w danym miesiącu),
z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w płatności, nieuregulowanej części opłaty, które KDK
nalicza od 1-go czerwca roku, w którym zakończył się dany cykl zajęć artystycznych.
- w całości z rabatem 10 % opłata we wrześniu
- w bieżącym roku kulturalnym stała opłata wynosi ……………………………………………………………
8. W przypadku odwołania zajęć przez instruktora w okresie powyżej 2 tygodni, ustala się opłatę członkowską
w wysokości 10 zł za dany miesiąc.
9. Przy wcześniejszej rezygnacji z zajęć opłata nie jest zwracana.
10. Płatności za udział w zajęciach należy dokonać (z góry, do l0-ego każdego miesiąca)
- przelewem na konto KDK: Getin Noble Bank SA 91 15600013 2015 2799 4414 0001
Z DOPISKIEM: 1 - Imię i nazwisko uczestnika, 2-Nazwa FORMY
(np. MUZA, FUKS, FTT, KREDKA, BAS, SPACE, CODA, WOKALNE KA-DE-KA)
- gotówką w kasie KDK od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-13.00.

11. Uczestnik, który nie wniósł należnej opłaty, nie może brać udziału w zajęciach.
12. Brak wpłaty za dany miesiąc traktowany jest jako rezygnacja z zajęć i powoduje skreślenie z listy uczestników.
13. Uczestnicy zobowiązani są do wcześniejszego poinformowania instruktora o uzasadnionej nieobecności na zajęciach.
14. Z opłaty zwolnione mogą być zespoły, soliści ( na pisemny wniosek instruktora), które współpracują z KDK
i wypełniają z tego tytułu rolę reprezentacyjną.
15. W przypadkach szczególnych z opłaty członkowskiej mogą być też zwolnieni uczestnicy, którzy udokumentują trudną
i wyjątkową sytuację rodzinną (zaświadczenie z MOPS, zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy),
wniosek musi być zaopiniowany przez instruktora i kierownika Działu Artystycznego.
16. Zgodę na zwolnienie, lub zmniejszenie z opłaty wydaje każdorazowo Dyrektor KDK.
17. Dla pracowników Konińskiego Domu Kultury, ich dzieci, wnuków, współmałżonków,
a także emerytowanych pracowników KDK opłatę za udział w zajęciach ustala się w wysokości 5 zł za dany miesiąc.
18. Dla osób objętych Programem Konińska Karta Rodziny 3+ wymienionych w § 1
Załącznika do Uchwały Nr 569 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2013 roku zapewnia się :
50 % zniżki dla dzieci i młodzieży na zajęcia artystyczne organizowane przez KDK
(nabór będzie się odbywał zgodnie z obowiązującymi zasadami przyjęć),
- bezpłatną możliwość korzystania z kursów tanecznych i wokalnych organizowanych przez KDK,

- bezpłatny udział w imprezach i wydarzeniach przygotowywanych przez instruktorów, uczestników zajęć i zespoły
Konińskiego Domu Kultury.
19. Uczestnik, który w terminie uiszcza należne opłaty, ma zagwarantowane prawo uczestnictwa w zajęciach, zapewnioną
opiekę instruktora oraz możliwość korzystania z pomieszczeń i niezbędnych materiałów.
20. Warunkiem uczestnictwa w niektórych zajęciach jest zapewnienie przez uczestnika własnych materiałów.
21. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja niniejszego regulaminu, terminowe wniesienie opłaty oraz
przestrzeganie norm społecznych wobec innych osób, a także przepisów BHP i przeciwpożarowych, obowiązujących
w KDK.
22. Uczestnicy, którzy nie przestrzegają przepisów porządkowych, obowiązujących w KDK tracą możliwość korzystania
z zajęć.
23. Uczestnik lub opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika wyraża zgodę na:
a. udział w wydarzeniach artystycznych, organizowanych na potrzeby grupy twórczej, do której należy, odbywających się
poza siedzibą placówki (np. udział w występach, konkursach, festiwalach, warsztatach, wystawach, plenerach).
b. nieodpłatne wykorzystanie wizerunku a także utworów/prac powstałych w czasie zajęć
artystycznych prowadzonych przez KDK w celu promocji formy oraz placówki na następujących polach eksploatacji:
- internetowych stronach KDK www.kdk.konin.pl oraz www.facebook.com/KDKKonin/
- w folderach reklamowych,
- w programach reklamowych wykonanych przez Biuro Promocji i Komunikacji KDK,
promujących imprezę oraz zdarzeniach z obszaru amatorskiego ruchu artystycznego KDK,
- na plakatach, ulotkach, w kalendarzach oraz gadżetach promujących działalność artystyczną KDK, oraz w innych
publikacjach wydawniczych.
c. wyraża również zgodę na przechowywanie utworów, prac plastycznych (prace powstałe w czasie zajęć w KDK
stanowią własność instytucji) na dysku magnetycznym i innych nośnikach oraz do ich opracowywania i przetwarzania
na potrzeby promocji.
24. Uczestnik lub opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika oświadcza, że stan zdrowia pozwala mu na uczestnictwo
w w/w zajęciach.
25. Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883), wyrażam zgodę
na przetwarzanie danych osobowych przez Koniński Dom Kultury dla celów statutowych KDK.

ZAŁĄCZNIK NR l
STAŁA MIESIĘCZNA OPŁATA CZŁONKOWSKA
( od września do maja – tj. 9 składek)

za zajęcia artystyczne prowadzone w ramach Amatorskiego Ruchu Artystycznego
w Konińskim Domu Kultury z dnia 17.08.2017 r.

RODZAJ ZAJĘĆ
Zespoły tańca nowoczesnego współczesnego
FUKS
FROM THE TOP (FTT)
SPACE
CODA
Taniec break dance
BODY AND SOUL (BAS)
Raz Dwa Trzy, Tańczysz Ty
Taniec ludowy
ZPiT KONIN

OPŁATA
dla jednego uczestnika
(zł)

OPŁATA dla
drugiego/kolejnego
uczestnika z tej samej
rodziny (zł)

OPLATA
ULGOWA/
SOCJALNA (zł)

60

40

20

50
80 zespół

30
—

20
—

20/ za godzinę

20/ za godzinę

50% opłaty

50% opłaty

—

bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie

70

—

—

130

—

—

5

5

—

USPRAWIEDLIWONA (pisemnie) nieobecność
uczestnika powyżej 2 tyg.

10

10

10

ODWOŁANIE ZAJĘĆ przez KDK powyżej 2 tyg.

10

10

10

Zajęcia plastyczne
Zajęcia filmowe
Zajęcia wokalne
Zajęcia muzyczne
INNE FORMY ARA
ZESPOŁY MUZYCZNE współpracujące
KONSULTACJE INDYWIDUALNE

Konińska Karta

zajęcia

Rodziny 3+
kurs
KURSY
tańca
Dzieci, młodzież ucząca się
śpiewu
dykcji
filmu,
plastyki
Młodzież, dorośli, pracujący
Pracownicy KDK,
ich dzieci, wnuki, współmałżonkowie
oraz emerytowani pracownicy KDK

20/ za godzinę

11. KDK zapewnia ulgi i zniżki w ofercie programowej Działu Artystycznego w ramach Programu Konińska Karta Rodziny 3
12. Bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań sprawuje Kierownik Działu Artystycznego.
13.
Wszelkie wątpliwości rozstrzyga Dyrektor KDK.
14. Traci moc zarządzenie nr 18/2016 r. z dnia 2.08.2016 r.
15.
Zarządzenie obowiązuje od dnia 1.09.2017 r. do odwołania.

