Regulamin
Klubu Tańca Towarzyskiego AXIS
Małopolskiego Centrum Kultury
SOKÓŁ w Nowym Sączu
§ 1.
1. Klub Tańca Towarzyskiego AXIS, zwany dalej „Klubem” jest formą organizacyjną działalności
kulturalnej Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, zwanego dalej MCK SOKÓŁ.
2. Klub prowadzi działalność na podstawie i w ramach określonych w Statucie oraz Regulaminie
Organizacyjnym MCK SOKÓŁ, przy uwzględnieniu Przepisów Turniejowych Polskiego
Towarzystwa Tanecznego.
3. Klub nie jest stowarzyszeniem w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.
§ 2.
1. Klub może posiadać emblemat, pieczęć i odznakę organizacyjną.
2. Działalność Klubu finansowana jest ze środków MCK SOKÓŁ, z wyjątkiem – finansowanego ze
środków własnych członka Klubu – udziału w turniejach, szkoleniach i pokazach tanecznych,
o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt b).
§ 3.
1. Celem działalności Klubu jest upowszechnianie tańca towarzyskiego oraz innych form tańca,
głównie wśród dzieci i młodzieży – mieszkańców Nowego Sącza i Sądecczyzny.
2. Klub realizuje swoje cele poprzez:
a) prowadzenie działalności szkoleniowo-oświatowej w dziedzinie tańca,
b) organizowanie turniejów tanecznych, konkursów, przeglądów, festiwali i zawodów
sportowych,
c) współdziałanie i współpracę w zakresie swojej działalności z organizacjami krajowymi
i zagranicznymi,
d) gromadzenie źródeł i upowszechnianie fachowej wiedzy z dziedziny tańca.
§ 4.
1. Bieżącą działalność Klubu nadzoruje Koordynator, powoływany i odwoływany przez Dyrektora
MCK SOKÓŁ.
2. Koordynatora w prowadzeniu Klubu wspiera zatrudniony przez MCK SOKÓŁ Trener – instruktor,
specjalista ds. tańca towarzyskiego.
§ 5.
1. Klub realizuje swoją działalność na rzecz osób fizycznych, które uzyskały status członka Klubu.
2. Status członka Klubu uzyskuje osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadku, gdy nie posiada pełnej
zdolności do czynności prawnych – przedstawi wyrażoną na piśmie zgodę przedstawiciela
ustawowego (rodziców, opiekuna itp.),
b) złożyła deklarację członkowską wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia, której wzór określa
załącznik nr 1,
c) uiściła wpisowe w wysokości i terminie ustalonych zarządzeniem Dyrektora MCK SOKÓŁ,
d) uzyskała pozytywną opinię Trenera o przyznaniu członkostwa po przeprowadzonym
postępowaniu kwalifikacyjnym, w toku którego ocenie podlegają w szczególności: sprawność
fizyczna, koordynacja ruchowa, umuzykalnienie oraz predyspozycje osobowościowe
kandydata.

3. Kandydatom, którzy nie spełnili wymagań określonych w ust. 2, Trener odmawia członkostwa
w drodze pisemnej decyzji, na którą służy zażalenie do Dyrektora MCK SOKÓŁ. Zażalenie do
Dyrektora MCK SOKÓŁ składa się w terminie 14 dni od dnia otrzymania na piśmie decyzji Trenera.
Decyzja podjęta po rozpatrzeniu zażalenia przez Dyrektora MCK SOKÓŁ jest ostateczna.
§ 6.
1. Członek Klubu ma prawo do:
a) uczestnictwa w zajęciach tanecznych w grupie tanecznej oraz w dniach i godzinach ustalonych
przez Trenera na początku każdego sezonu tanecznego, trwającego od września do czerwca,
b) udziału w turniejach, szkoleniach i pokazach tanecznych jako – wytypowany przez Trenera –
reprezentant Klubu,
c) nagród i wyróżnień za osiągnięcia taneczne oraz angażowanie się w działalność Klubu.
2. Członek Klubu jest zobowiązany do:
a) złożenia deklaracji członkowskiej każdorazowo przed rozpoczęciem danego sezonu tanecznego
– w terminie wskazanym przez Koordynatora lub Trenera,
b) opłacania składek członkowskich, w wysokości i terminie określonym przez Dyrektora MCK
SOKÓŁ w drodze zarządzenia. Zwolnienie z opłat przysługuje na wniosek członka Klubu,
wyłącznie w uzasadnionych przypadkach (przewlekła choroba, kontuzja), jeżeli nieobecność
obejmuje pełny miesiąc,
c) zapoznania się i przestrzegania „REGULAMINU uczestnictwa w zajęciach tanecznych oraz
korzystania z sali tanecznej im. Bolesława Barbackiego w Małopolskim Centrum Kultury
SOKÓŁ” – załącznik nr 2,
d) systematycznego uczęszczania na zajęcia,
e) udziału w turniejach, szkoleniach, obozach i pokazach tanecznych organizowanych w ramach
działalności Klubu – jeżeli został wytypowany przez Trenera,
f) uzyskania zgody Trenera na każdorazowy udział w szkoleniach, treningach, obozach, pokazach
lub turniejach nie prowadzonych w ramach Klubu,
g) pomocy przy imprezach, których organizatorem lub współorganizatorem jest Klub i MCK
SOKÓŁ,
h) dbałości o mienie Klubu i MCK SOKOŁ,
i) godnego reprezentowania Klubu swoją postawą i zachowaniem,
j) sportowej postawy na każdym turnieju, pokazie, treningu czy obozie.
4. Członek Klubu, może na pisemny wniosek zawiesić członkostwo na określony czas. W okresie
zawieszenia członek jest zwolniony z opłacenia składek. Zwolnienie z opłat przysługuje od
następnego pełnego miesiąca zajęć.
5. Członkostwo w Klubie ustaje wskutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Dyrektora MCK SOKÓŁ,
b) wykluczenia.
§ 7.
1. Nie wywiązywanie się przez Członka Klubu z któregokolwiek z obowiązków określonych w § 6 ust.
2 skutkować może:
a) nałożeniem przez Koordynatora lub Trenera kary regulaminowej:
- upomnienia,
- wykluczenia z zajęć lub innych form działalności Klubu na czas określony, nie dłuższy niż 6
miesięcy,
- zawieszenia w prawach Członka Klubu na okres od 1 do 12 miesięcy,
- wykluczeniem z Klubu, dokonanym przez Dyrektora MCK SOKÓŁ na wniosek Koordynatora
lub Trenera w drodze decyzji.
2. W zakresie trybu postępowania w sprawach określonych w ust. 1 odpowiednie zastosowanie
znajdują postanowienia § 5 ust. 4 dot. zażaleń.
3. Wykluczenie z Klubu uniemożliwia ponowne uzyskanie członkostwa w Klubie. Dyrektor MCK
SOKÓŁ może jednak w wyjątkowych przypadkach – na wniosek Koordynatora lub Trenera –
zezwolić wykluczonemu uprzednio członkowi w drodze pisemnej decyzji na ponowne uzyskanie
statusu członka Klubu pod warunkiem spełnienia dodatkowych warunków.

§ 8.
Zajęcia Klubu odbywają się w grupach, których skład osobowy wynika z wieku oraz posiadanych
umiejętności tanecznych Członków. Decyzje o utworzeniu grup oraz ich składzie podejmuje Trener.
Dla każdej grupy prowadzony jest Dziennik Zajęć.
§ 9.
1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosowne decyzje podejmuje
Dyrektor MCK SOKÓŁ.
2. Decyzje, o których mowa w ust. 1, mają moc obowiązującą na równi z postanowieniami niniejszego
Regulaminu.
§ 10.
Zmiany Regulaminu są dokonywane w trybie właściwym dla jego przyjęcia.
§ 11.
1.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Oświadczam, iż zapoznałem/am się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez
administratora, tj. MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu, która znajduje się w siedzibie MCK SOKÓŁ oraz
na stronie internetowej pod adresem http://mcksokol.pl/ochrona-danych-osobowych i jest ona dla
mnie w pełni zrozumiała.
•
•

Dane osobowe zbierane są w celu
realizacji zadania przez Administratora oraz wykonania obowiązków nałożonych przepisami
prawa – art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO;
zapewnienie bezpieczeństwa podczas zajęć (w zakresie informacji o stanie zdrowia) – art. 9 ust. 2
lit. a i/lub f RODO.

2.

Członkowie KTT AXIS/Opiekunowie przenoszą nieodpłatnie na MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu
zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku swojego/dziecka utrwalonego za pomocą
wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z członkostwem w KTT AXIS,
w szczególności w celach promocyjnych, edukacyjnych i archiwalnych.

3.

Oświadczenia w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz rozpowszechniania wizerunku
składane są w treści Deklaracji Członkowskiej.

____________________
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