
 

 REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH 

CHÓRU „POMERANIA CANTAT” DZIECIĘCEJ AKADEMII CHÓRALNEJ 

 W KOSZALINIE 

  

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Chór „POMERANIA CANTAT” Dziecięcej Akademii Chóralnej działa w ramach 
Stowarzyszenia POMERANIA CANTAT w Koszalinie, zwanego dalej Stowarzyszeniem. 

2. Zasady funkcjonowania, obowiązki i uprawnienia Zarządu Stowarzyszenia określa Statut 
Stowarzyszenia. 

3. Chór „POMERANIA CANTAT” Dziecięcej Akademii Chóralnej w Koszalinie, zwany 
dalej Chórem to grupa osób lubiących śpiewać, deklarujących chęć uczestnictwa w chórze 
zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu. 

4. Zajęcia Chóru organizuje i prowadzi Dyrygent oraz instruktorzy zwani dalej 
Organizatorem. 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH  
 
1. W zajęciach Chóru mogą uczestniczyć dzieci i młodzież po uprzednim zakwalifikowaniu 

się, tj. pozytywnej weryfikacji przez Organizatora w czasie przesłuchań. 
2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Chóru jest:  
a) zapoznanie się z niniejszym regulaminem, 
b) wypełnienie i złożenie Organizatorowi Karty Zgłoszenia (załącznik nr 1) uczestnika  zajęć 

(w przypadku uczestników nieletnich zgłoszenia dokonuje opiekun prawny) jest 
jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, 

c) uiszczenie składki uczestnictwa przed rozpoczęciem zajęć, 

3. Rezygnacja z Chóru następuje w sytuacji, gdy uczestnik lub opiekun prawny uczestnika 
złoży pisemną rezygnację dostarczoną Organizatorowi. Skreślenie z listy uczestników 
Chóru następuje poprzez pisemną decyzję Dyrygenta w przypadku, gdy uczestnik nie 
stosuje się do zapisów niniejszego regulaminu. Zarówno rezygnacja, jak i decyzja o 
skreśleniu mogą zostać dostarczone za pośrednictwem e-mail.  

4. Poprzez zgłoszenie do zajęć Chóru opiekun prawny oświadcza, że u uczestnika 
niepełnoletniego nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i wychowawczych, które mogą 
utrudnić lub uniemożliwić jego udział w zajęciach. 

5. We wszelkich sprawach formalnych nieletnich uczestników reprezentują opiekunowie 
prawni. 

III. OBOWIĄZKI CHÓRZYSTY 
 
Chórzysta zobowiązany jest do: 
1. regularnego i punktualnego uczęszczania na próby (ze szczególnym uwzględnieniem prób 

generalnych), 
2. prawidłowej realizacji materiału muzycznego zawartego w repertuarze Chóru  



i wymaganego przez Dyrygenta 
3. zachowania koncentracji i dyscypliny w czasie trwania prób i koncertów, 
4. aktywnego uczestnictwa w życiu Chóru: warsztatach, koncertach, wspólnych imprezach, 

wyjazdach, 
 
 

IV. SKŁADKI UCZESTNICTWA  

1. Wysokość składki uczestnictwa w zajęciach  Chóru wynosi 100 zł (słownie: sto zł.) 
miesięcznie. 

2. Składka przeznaczona jest na sprawy bieżące Chóru : wynajem pomieszczeń, 
wyposażenie Chóru, organizację koncertów, koszty  udziału w konkursach i festiwalach, 
wynagrodzenie dla Organizatora. 

3. Składki wpłacane są z góry do 10-go dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. 
4. Wpłat składek należy dokonywać przelewem na nr konta:  

mBank S.A. 61 1140 2004 0000 3802 7703 4268 (w tytule przelewu musi być podane: 
Chór Pomerania Cantat, nazwisko i imię uczestnika oraz nazwa miesiąca, za który 
składka jest wpłacana). 

5. Miesięczna składka jest stała i niezależna od ilości dni zajęć lub absencji uczestnika 
przypadających w danym miesiącu.  

6. Obecność uczestników zajęć kontrolowana jest przez instruktorów prowadzących zajęcia, 
podczas każdego spotkania i odnotowywana w dzienniku zajęć. 

7. W przypadku jednomiesięcznych zaległości w składkach, uczestnik może zostać 
zawieszony do czasu uregulowania zaległości, przy czym składka naliczana jest nadal, aż 
do momentu złożenia pisemnej rezygnacji. 

8. Prezes Stowarzyszenia POMERANIA CANTAT w Koszalinie może w uzasadnionych 
przypadkach ustalić indywidualną wysokość składki uczestnictwa na pisemną prośbę 
opiekuna związaną z trudną sytuacją materialną. 

V. KWESTIE ORGANIZACYJNE  

1. Zajęcia Chóru odbywają się w salach Podstawowej Szkoły Sportowej, ul. Zwycięstwa 117  
w Koszalinie w ustalonych godzinach. 

2. Terminy zajęć dostosowane są do harmonogramu roku szkolnego Podstawowej Szkoły 
Sportowej w Koszalinie z uwzględnieniem dni wolnych, w tym świąt i ferii . 

3. Program zajęć i czas trwania ustalony jest przez Dyrygenta Chóru. 
4. Uczestnicy zajęć podzieleni są przez Dyrygenta na grupy odpowiednio liczebne, 

dostosowane do wieku uczestników i poziomu zaawansowania. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym poinformuje 

rodziców/opiekunów uczestników zajęć. 
6. Odwołanie, przeniesienie lub odpracowanie zajęć może nastąpić po wcześniejszym 

powiadomieniu rodziców/opiekunów uczestników zajęć. 
7. Podstawową i roboczą formą komunikacji pomiędzy Dyrygentem a opiekunami 

uczestników jest profil Facebook : Dziecięca Akademia Chóralna w Koszalinie wraz z 
zawartym w nim Messengerem oraz adres e-mail pomeraniacantat@onet.pl. 

 

 



VI. BEZPIECZEŃSTWO  

1. Każdy uczestnik oraz jego rodzic/opiekun na pierwszych zajęciach organizacyjno-
informacyjnych zostaje poinformowany przez Dyrygenta o organizacji zajęć oraz o 
prawach i obowiązkach uczestnika zajęć. 

2. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora prowadzącego.  
3. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do przyprowadzenia oraz odebrania uczestnika zajęć 

bezpośrednio po ich zakończeniu. Organizator nie bierze odpowiedzialności za uczestnika 
zajęć po skończonych zajęciach, a w szczególności za powrót osoby niepełnoletniej do 
domu.  

4. Dyrekcja Podstawowej Szkoły Sportowej w Koszalinie nie wyraża zgody na obecność 
opiekunów w salach prób i na terenie obiektu szkoły podczas trwania zajęć. 

5. Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia 
bez wiedzy i zgody instruktora prowadzącego. 

6. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody instruktora wyposażenia 
pracowni lub sali poza budynek w którym odbywają się zajęcia. 

7. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia 
pracowni lub sali ponosi osoba nieprzestrzegająca zasad ich użytkowania – w przypadku 
osób nieletnich są to ich prawni opiekunowie. 

8. Organizator nie zobowiązuje się do pilnowania i przechowywania rzeczy pozostawionych 
na korytarzach, w salach, w szatni i nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione 
w tych pomieszczeniach. 

9. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób, 
przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa. 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe 
wypadki uczestników zajęć powstałe na skutek nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa. 

11. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć obowiązani są do stosowania 
się do poleceń Organizatora. 

VII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA  

1. Poprzez zgłoszenie do zajęć Chóru opiekun prawny oświadcza, że wyraża zgodę na 
uczestnictwo podopiecznego w próbach i koncertach, odbywających się poza obiektami, 
w których prowadzone są zajęcia. 

2. Stowarzyszenie POMERANIA CANTAT w Koszalinie zastrzega sobie prawo do 
wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach 
informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością Chóru. Prawni opiekunowie 
uczestników niepełnoletnich zajęć organizowanych przez Chór  wyrażają tym samym 
zgodę na wykorzystywanie danych podanych do wiadomości Chóru oraz zdjęć i nagrań 
filmowych z udziałem uczestników zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133 z 1997 r., poz. 883 z późniejszymi zmianami). 

3. Za występy publiczne, nagrania, chórzyście nie przysługują profity finansowe, zaś 
wszelkie pozyskane środki finansowe lub wpływy za koncerty, są przekazywane na konto 
Stowarzyszenia i wykorzystywane na potrzeby Chóru. 

4. Postanowienia powyższego Regulaminu obowiązują od dnia 04.09.2017 roku. 
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu. 

 

Załącznik nr 1 Wzór karty zgłoszenia. 


