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Regulamin Zajęć Artystyczno-Edukacyjnych  

w  Teatrze Ziemi Rybnickiej 
obowiązujący od 1 września 2022r. 

 
 

§ 1 Postanowienia ogólne. 

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach w Teatrze Ziemi Rybnickiej jest akceptacja wszystkich 

punktów poniższego regulaminu. W przypadku osoby niepełnoletniej zgody udziela rodzic lub 

opiekun prawny. 

2. Dokonanie zapisu na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Niezapoznanie się 

z regulaminem nie zwalnia uczestnika zajęć od obowiązku stosowania się do jego postanowień. 

3. Teatr Ziemi Rybnickiej nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków. Zapisując się na 

zajęcia uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej i psychicznej, 

a w zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność. Teatr Ziemi Rybnickiej nie odpowiada za 

kontuzje ani nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć. 

4. Teatr Ziemi Rybnickiej i instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za drogę osób niepełnoletnich 

na zajęcia i z powrotem. Instruktor sprawuje opiekę nad uczestnikami zajęć wyłącznie w czasie 

trwania danych zajęć. 

5. Za przedmioty pozostawione na terenie obiektu, w którym są prowadzone zajęcia, Teatr Ziemi 

Rybnickiej nie ponosi odpowiedzialności. 

 
 

§ 2 Organizacja zajęć 

1. Zajęcia stałe w Teatrze Ziemi Rybnickiej odbywają się w cyklu 10-miesięcznym od września do 

czerwca i są prowadzone według kalendarza roku szkolnego. Warunkiem uczestnictwa w 

zajęciach stałych realizowanych przez Teatr Ziemi Rybnickiej jest: 

a) rejestracja uczestnika zajęć za pośrednictwem portalu Strefa Zajęć (www.strefazajec.pl) 

b) akceptacja niniejszego regulaminu, 

c) uiszczanie obowiązkowych opłat za zajęcia do 10 dnia każdego miesiąca, 

d) regularna obecność na zajęciach. 

2. Założenie konta w Strefie Zajęć i zapisanie na zajęcia nie gwarantuje miejsca w grupie. 

Pierwszeństwo do zapisu na zajęcia mają osoby, które uczestniczyły w zajęciach danej grupy 

w poprzednim roku. Nowi uczestnicy są przyjmowani w następnej kolejności. 

3. Osoby, które zalegają z płatnościami za poprzedni sezon nie będą przyjmowane na listę zajęć w 

nowym sezonie do czasu uregulowania zaległych płatności. 

4. Nowi uczestnicy, dla których zabrakło miejsc w grupie zostaną wpisani na listę rezerwową.  Gdy   

zwolni   się   miejsce,   osoby   te   zostaną   poinformowane   o   możliwości   uczestnictwa w 

zajęciach. 

5. Odpłatność za zajęcia naliczana jest w momencie zapisania do grupy na dany miesiąc. 

6. Uczestnik zajęć może w dowolnym czasie zrezygnować z udziału w zajęciach. Rezygnacja 

następuje ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego, w którym uczestnik uczestniczył 

w zajęciach, pod warunkiem uregulowania wszelkich płatności za każdy rozpoczęty miesiąc zajęć. 

7. Wykreślenie uczestnika z listy uczestników zajęć odbywa się po zgłoszeniu chęci rezygnacji 

poprzez platformę Strefa Zajęć, bądź złożenie pisemnej rezygnacji na ręce instruktora 
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prowadzącego zajęcia najpóźniej ostatniego dnia danego miesiąca. 

8. Wykreślenie uczestnika z zajęć  wchodzi w życie z pierwszym dniem następnego miesiąca po 

złożeniu skutecznej rezygnacji. 

9. Obecność uczestników zajęć kontrolowana jest przez instruktorów prowadzących 

zajęcia/warsztaty podczas każdego spotkania za pomocą dziennika elektronicznego na platformie 

StrefaZajec.pl. 

10. W Teatrze Ziemi Rybnickiej prowadzone są również zajęcia, które realizowane są przez firmy 

zewnętrzne, osoby fizyczne bądź inne podmioty gospodarcze na podstawie umowy wynajmu sali. 

W tej sytuacji Teatr Ziemi Rybnickiej nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat oraz nie 

pobiera opłat od uczestników zajęć, każdorazowo opłatę tę ustala i pobiera prowadzący zajęcia. 

11. Zajęcia odbywają się w wyznaczonym przez Teatr Ziemi Rybnickiej miejscu i w ustalonych 

godzinach. Prowadzą je wykwalifikowani instruktorzy. 

12. Uczestnicy wybranych form zajęć podzieleni są przez instruktora prowadzącego na grupy 

odpowiednio liczebne, dostosowane do wieku uczestników i poziomu zaawansowania. 

13. Teatr Ziemi Rybnickiej zastrzega sobie prawo do wprowadzania koniecznych zmian w grafiku 

zajęć. 

14. Minimalną liczbę uczestników zajęć grupowych, niezbędną dla prowadzenia zajęć dla danej grupy 

zajęciowej w sezonie artystycznym (wrzesień-czerwiec) ustala Dyrektor Teatru Ziemi Rybnickiej. 

Zmniejszenie się liczby uczestników poniżej ustalonego minimum, skutkuje likwidacją grupy. 

15. Zaplanowane zajęcia, które zostały odwołane z powodu choroby instruktora, braku dostępności 

sali zajęciowej   lub   innych   przyczyn   losowych   zostaną   odpracowane   w innym terminie,  

w porozumieniu z instruktorem prowadzącym i uczestnikami zajęć. Dni wolne od zajęć szkolnych   

(w tym ferie zimowe, przerwy świąteczne etc.) są również dniami wolnymi od zajęć w Teatrze 

Ziemi Rybnickiej i nie podlegają odpracowaniu. 

 
 

§ 3 Prawa i obowiązku uczestnika zajęć. 

1. Wszyscy uczestnicy zajęć zobowiązani są do: 

a) przestrzegania Regulaminu Zajęć Artystyczno-Edukacyjnych w Teatrze Ziemi Rybnickiej, 

b) punktualnego przybywania na zajęcia, 

c) powiadomienia instruktora o planowanej nieobecności na zajęciach, 

d) przestrzegania i wykonywania wszystkich poleceń instruktora, 

e) powiadomienia instruktora o złym stanie zdrowia lub kontuzji przed rozpoczęciem zajęć, 

f) uczestnictwa w konkursach, pokazach, wydarzeniach kulturalnych wyznaczonych przez 

instruktora, 

g) przestrzegania praw autorskich artystów i instruktorów tworzących dla Domu Kultury, 

h) przestrzegania zasad kultury osobistej, poszanowanie mienia Domu Kultury i pozostawiania po 

sobie porządku, 

i) noszenia odpowiedniego do danych zajęć stroju treningowego lub ochronnego określonego 

przez instruktora. 

2. Wszyscy uczestnicy zajęć mają prawo: 

a) uczestniczyć w zajęciach, na które został zapisany, brać udział w organizowanych przez Teatr 

Ziemi Rybnickiej imprezach oraz pomagać w ich przygotowaniu i organizacji, oraz brać udział w 

imprezach zewnętrznych wyznaczonych przez instruktora prowadzącego zajęcia 

b) zgłaszać do instruktora wnioski i pomysły dotyczące działalności zajęć artystyczno- 
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edukacyjnych organizowanych w Teatrze Ziemi Rybnickiej. 

c) ubiegać się o udział w zgrupowaniach, obozach i warsztatach organizowanych przez Teatr 

Ziemi Rybnickiej. 

d) nie brać udziału w konkursach, zawodach lub innych występach, jednak jedynie po 

wcześniejszym powiadomieniu. Za “wcześniejsze powiadomienie” uważa się poinformowanie 

instruktora co najmniej dwa tygodnie przed występem/imprezą. 

e) korzystać z innych zajęć, warsztatów, szkoleń, kursów i innych form aktywności artystycznej i 

kulturalnej prowadzonych w ramach działalności Teatru Ziemi Rybnickiej jak również poza nim. 

 
 

§ 4 Opłaty za zajęcia. 

1. Zajęcia Artystyczno-Edukacyjne w Teatrze Ziemi Rybnickiej są odpłatne. 

2. Odpłatność za zajęcia jest opłatą roczną podzieloną na 8 lub 10 równych rat. Obejmuje miesiące 

od września do czerwca (lub od października do maja), w których ilość zajęć nie zawsze jest taka 

sama. 

3. Opłatę za zajęcia należy wnieść poprzez Strefę Zajęć (za pośrednictwem systemu płatności PayU), 

lub w Kasie Biletowej Teatru Ziemi Rybnickiej najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca z góry. 

4. W przypadku nieobecności na zajęciach opłata roczna nie ulega zmniejszeniu ani anulowaniu. 

5. W przypadku nieuregulowania należności za zajęcia do 10 dnia danego miesiąca uczestnik nie będzie 
mógł brać udziału w zajęciach w danym miesiącu do momentu uregulowania należności. 

6. W przypadku zaległości płatności przekraczającej 30 dni uczestnik zajęć może zostać trwale 

skreślony z listy uczestników zajęć. 

7. Zapisując się na zajęcia uczestnik decyduje się uczestniczyć w rocznym kursie, jednak w każdej 

chwili może zrezygnować z udziału w zajęciach. 

8. Instruktorzy mają obowiązek kontrolowania regularnych wpłat za udział w zajęciach. 

9. W imieniu niepełnoletnich uczestników płatności za zajęcia dokonują rodzice lub opiekunowie 

prawni. 

10. Na zajęcia nie obowiązują zniżki z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny oraz Karty Seniora. 
 

§ 5 Dane osobowe 

1. Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w  

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych 

Osobowych). 

2. Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie możecie 

wycofać w każdej chwili. 

3. Administratorem Państwa danych osobowych jest Teatr Ziemi Rybnickiej, 44-200 Rybnik, Plac 

Teatralny im. Kaziemirza Kuzta 1. Gromadzimy Państwa dane dla potrzeb realizacji celów 

statutowych, tj: 

a) identyfikacji uczestników zajęć, kół zainteresowań, zespołów, uczestników konkursów, 

festiwali, itp. 

b) identyfikacji widzów – klientów naszego teatru, dla potrzeb rezerwacji biletów i zakupów 

online 

c) utrzymania kontaktu z naszymi klientami – poprzez wysyłanie newslettera i innych form 

korespondencji 

4. Zapisanie się (bądź zapisanie dziecka przez rodzica/opiekuna prawnego) na zajęcia Artystyczno- 

Edukacyjne w Teatrze Ziemi Rybnickiej równoznaczne jest z wyrażeniem na zawsze i 



4  

bezwarunkowo nieodpłatnej zgody na rejestrację fotograficzną i video przebiegu zajęć oraz 

pokazów, występów i innych imprez z udziałem uczestników zajęć oraz na wykorzystanie 

wizerunku uczestników zajęć przez Teatr Ziemi Rybnickiej oraz ich wykorzystanie, publikację i  

emisję w dowolnych mediach w celu promocji bądź relacji z działalności Teatru Ziemi Rybnickiej. 

5. W trakcie odwiedzin naszego serwisu www.teatrziemirybnickiej.pl nie gromadzimy danych 

osobowych, zbierane są jedynie anonimowe dane statystyczne za pomocą plików cookies. 

6. Na mocy rozporządzenia przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. 

Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do 

wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych). 

7. Ponadto, macie Państwo prawo do: 

a) żądania dostępu do danych osobowych 

b) sprostowania danych osobowych 

c) usunięcia danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym”) 

d) ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych 

e) przenoszenia danych osobowych 

f) sprzeciwu 

8. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych zapraszamy do kontaktu z naszym 

Inspektorem Danych Osobowych: inspektor@tzr.rybnik.pl 

 
 

§ 7 Postanowienia końcowe 

1. W poszczególnych grupach i zespołach artystycznych mogą obowiązywać szczegółowe 

regulaminy wewnętrzne. 

2. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie Zajęć Artystyczno-Edukacyjnych decyzje 

podejmuje Dyrektor Teatru Ziemi Rybnickiej. 

3. Dyrektor Teatru Ziemi Rybnickiej zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zajęć 

Artystyczno-Edukacyjnych . 

4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Teatru Ziemi Rybnickiej jest akceptacja niniejszego 

Regulaminu a także przepisów bhp i p.poż obowiązujących we wszystkich pomieszczeniach Teatru 

Ziemi Rybnickiej. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r. 

6. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu Zajęć Artystyczno-Edukacyjnych, instruktor może 

ukarać uczestnika zajęć poprzez tymczasowe niedopuszczenie do udziału w zajęciach, konkursach i 

występach, powiadomienie rodziców lub ostatecznie – skreślenie z listy uczestników zajęć. 

http://www.teatrziemirybnickiej.pl/
mailto:inspektor@tzr.rybnik.pl

