Załącznik nr 1
Do Zarządzenia nr 49/2020
Dyrektora Złotowskiego
Domu Kultury
z dnia 16.11.2020 r.

REGULAMIN PRACOWNI FOTOGRAFICZNEJ
ZŁOTOWSKIEGO DOMU KULTURY
Postanowienia ogólne:
Z atelier fotograficznego korzystać mogą tylko czynni uczestnicy grupy fotograficznej ZDK.
Chęć uczestnictwa w grupie fotograficznej należy zgłosić na deklaracji uczestnictwa złożonej
w biurze ZDK. W przypadku zmiany danych osobowych należy niezwłocznie te dane
zaktualizować.
Uczestnictwo w grupie fotograficznej jest odpłatne w wysokości 20,00 zł/ msc.
Opłatę należy uiszczać z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc:
- za wrzesień opłaty przyjmowane są w terminie od 15.09 – 30.09;
- w przypadku późniejszego zapisu na zajęcia dopuszcza się późniejszą datę wpłaty, natomiast
w przypadku zapisu po 15-tym dniu do grupy uczestnik uiszcza połowę ustalonej opłaty,
Opłata za dany miesiąc naliczana jest bez względu na nieplanowaną absencję uczestnika w
ciągu miesiąca.
W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od uczestników – pracownia będzie zamknięta
(ferie zimowe, przerwy świąteczne wielkanocne i bożonarodzeniowe, odwołanie spotkań na
skutek ustaleń wewnętrznych w ZDK itp.) odpłatność za dany miesiąc podlega ustaleniom
Dyrektora Złotowskiego Domu Kultury. Uczestnik, który nie wniósł należnej opłaty do 10-tego
dnia miesiąca nie może korzystać z pracowni fotograficznej.
Zawieszenie pobierania opłat następuje w przypadku pisemnej rezygnacji z zajęć, dostarczonej
pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres: biuro@zdk.zlotow.pl
Każdy użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem i przestrzegać jego treści.
Z pracowni można korzystać podczas obecności instruktora lub pracownika ZDK.
Zabrania się używania sprzętu: lampy wyładowcze, lampy światła stałego, aparatów
fotograficznych oraz wszelkich akcesoriów będących na wyposażeniu pracowni, niezgodnie z
ich przeznaczeniem:
Wyposażenie atelier fotograficznego służy jedynie do celów dydaktycznych, artystycznych i
naukowych i niekomercyjnych.
Zabrania się spożywania posiłków i napojów w studio

Korzystający z Sali zobowiązują się przestrzegać regulaminów obowiązujących w budynku
ZDK, przestrzegać zasad BHP, PPOŻ, sanitarnych itp. oraz ogólnych zasad związanych z
użytkowaniem sprzętu komputerowego i urządzeń elektrycznych
Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu, będącego na wyposażeniu pracowni,
odpowiada finansowo i dyscyplinarnie użytkownik. Jeżeli jest niepełnoletni, wówczas
odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
Korzystanie z pracowni poza godzinami zajęć dydaktycznych:
Samodzielne korzystanie ze studia dozwolone jest tylko w godzinach ustalonych wcześniej z
pracownikiem ZDK.
Korzystanie z pracowni w odpowiednich godzinach powinno być potwierdzone podpisem w
harmonogramie korzystania z sali.
Użytkownik podpisując zgodę na samodzielne przebywanie w atelier, ponosi finansową
odpowiedzialności za ewentualne szkody i zniszczenia (także przez osoby trzecie).
Po zakończeniu pracy użytkownik zobowiązany jest pozostawić pracownię w stanie
wejściowym, przez który rozumie się wyłączenie wszystkich urządzeń, zwinięcia kabli
zasilających lamp na statywach, odsłonięcie rolet, zamknięcie okien, zachowanie ogólnego
porządku i czystości, zamknięciu na klucz drzwi wejściowych do pracowni
Użytkownik ma obowiązek:
– przestrzegać regulaminu pracowni,
– podporządkować się wszystkim zaleceniom prowadzącego pracownię,
– informować prowadzącego o wszelkim nieprawidłowym działaniu sprzętu, będącego na
wyposażeniu pracowni oraz o ich uszkodzeniach mechanicznych,
– utrzymać czystość i porządek na stanowisku pracy.
Użytkownikowi nie wolno:
– uszkodzić lub narazić na uszkodzenie sprzętu fotograficznego wraz z akcesoriami,
– wnosić i spożywać napojów alkoholowych lub środków odurzających,
– wynosić jakikolwiek sprzęt poza studio bez zgody dyrektora ZDK,
– pozostawiać w atelier jakichkolwiek przedmiotów bez uzyskania stosownej zgody,
– wzniecać ognia ani dymu (nawet w celach fotograficznych).
Osoba odpowiedzialna za wyrządzenie szkody zobowiązana jest do jej pokrycia w terminie i
na zasadach ustalonych przez dyrektora ZDK.

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA
ZAJĘĆ/WARSZTATÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ
ZŁOTOWSKI DOM KULTURY
GRUPA FOTOGRAFICZNA ZDK
Dane uczestnika
Imię i nazwisko uczestnika:
Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów
w przypadku uczestnika nieletniego:
Telefon kontaktowy uczestnika/
rodzica/opiekuna:
e-mail uczestnika/rodzica/opiekuna:

Oświadczenie
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w/w zajęciach organizowanych przez Złotowski Dom Kultury.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Złotowski Dom Kultury mojego wizerunku / wizerunku mojego dziecka* na
rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w ramach realizacji zajęć i
innych wydarzeń organizowanych przez Złotowski Dom Kultury w szczególności w mediach elektronicznych w tym na
stronach internetowych, prasie, telewizji, broszurach, ulotkach, gazetkach itp.
Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw.
Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie. Oświadczam także że :
1. Stan zdrowia mój / mojego dziecka* pozwala na uczestnictwo w zajęciach.
2. Odpowiadam za bezpieczeństwo mojego dziecka przed i po zajęciach.
3. Zapoznałam/łem się z Regulaminem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Złotowski Dom Kultury i w pełni
akceptuję jego treść.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 18
maja 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781. ze zm.) na potrzeby Złotowskiego Domu Kultury.
5. Wyrażam / nie wyrażam zgody * na otrzymywanie wiadomości e-mail dotyczących działalności kulturalnej prowadzonej
przez Złotowski Dom Kultury na podany powyżej adres.

…….………………………………….

................................................

Miejscowość, data

podpis czytelny uczestnika
lub rodzica / opiekuna prawnego*

*niepotrzebne skreślić

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W GRUPIE FOTOGRAFICZNEJ
ORGANIZOWANEJ W ZŁOTOWSKIM DOMU KULTURY

1. Oświadczam, że zapoznałem/łam się i akceptuję warunki uczęszczania do grupy
fotograficznej Złotowskiego Domu Kultury upoważnionej do korzystania z pracowni
fotograficznej ZDK.
2. Jestem świadomy/a, że uczestnictwo w grupie fotograficznej ZDK jest płatne i zobowiązuje
się do terminowego dokonywania wpłaty 20,00 zł przelewem na konto Złotowskiego Domu
Kultury, numer rachunku bankowego 36 8941 0006 0027 9998 2000 0010, z dopiskiem:
GRUPA FOTO imię i nazwisko uczestnika, termin i miesiąc.
3. Jestem świadomy/a egzekwowania ewentualnych zobowiązań w przypadku nieuregulowania
płatności należnych dla Złotowskiego Domu Kultury.
4. Zobowiązuję się do wcześniejszego pisemnego poinformowania Złotowskiego Domu
Kultury o rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach nie później niż do ostatniego dnia miesiąca
poprzedzającego rezygnację.

