
 

 
REGULAMIN UCZESTNICTWA 

W ZAJĘCIACH WOKALNYCH  

 NCK ,,Sokół’’ ODDZIAŁ W NOWOSIELCU  

SEZON 2022/2023 
 

1. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w środę o stałej porze zgodnie z ustalonym grafikiem..  

2. Lekcje prowadzone są w kilkuosobowych grupach lub indywidualnie. 

3.  Czas trwania: 45 min. lub 60 min.  

4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach  jest akceptacja wszystkich punktów niniejszego 

regulaminu oraz wypełnienie karty uczestnictwa. 

5. Celem zajęć jest popularyzowanie  śpiewu, promowanie aktywnego i twórczego spędzania 

wolnego czasu. 

6. Uczestnicy zajęć mogą reprezentować instytucję na konkursach, festiwalach, koncertach      

i czynnie uczestniczą w zajęciach, warsztatach, projektach itd.  

7. Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” Oddział w Nowosielcu: 

• zapewnia uczestnikom salę do zajęć oraz sprzęt muzyczny; 

• sprawuje opiekę nad uczestnikiem zajęć wyłącznie podczas ich trwania; 

• zobowiązuje się do informowania uczestników o wszelkich istotnych sprawach              

w trakcie zajęć lub za pośrednictwem strony FB Dom Kultury Nowosielec; 

• promuje działalność artystyczną uczestników zajęć wokalnych poprzez występy podczas 

imprez kulturalnych oraz udział w konkursach, festiwalach, koncertach i przeglądach 

wokalnych. 

8. Opłata miesięczna  jest stała i wynosi 50 zł. 

9. Opłatę za w/w zajęcia należy uiszczać do 15 - go dnia miesiąca przelewem na rachunek 

NCK „Sokół” : Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu  Oddział w Nisku  

nr 34 9434 1025 2006 1603 9957 0001 

Tytuł płatności: imię i nazwisko dziecka, zajęcia wokalne- opłata za miesiąc (nazwa 

miesiąca), Nowosielec  

  lub gotówką u pracownika NCK „Sokół” Oddział w Nowosielcu. 

10. Podstawę do zwolnienia z miesięcznej opłaty stanowi tylko długotrwała /miesięczna/ 

absencja spowodowana np. chorobą, po pisemnym lub telefonicznym poinformowaniu 

instruktora  lub pracownika NCK „Sokół” Oddział w Nowosielcu. 

11. Pojedyncze nieobecności w ciągu miesiąca nie stanowią podstawy do zmniejszenia 

miesięcznej opłaty.   

12. Odpłatność za drugie dziecko z rodziny jest obniżona o 5 zł. 

13. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany i bieżące informacje będą 

przekazywane uczestnikom osobiście lub za pośrednictwem stronie FB Dom Kultury 

Nowosielec. 

14. W SPRAWACH NIE UJĘTYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE DECYDUJE 

DYREKTOR Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nisku  - Pan Radosław Maziarz.  

 


