
REGULAMIN  

OSIEDLOWEGO DOMU KULTURY „JEDNOŚĆ” 

 W OSTRÓDZIE 

 

Niniejszy dokument określa prawa i obowiązki osób korzystających 

z działalności prowadzonej przez Osiedlowy Dom Kultury „Jedność” 

w Ostródzie, zwanego dalej ODK „Jedność”. 

 

Przepisy ogólne 

 

1. Wszystkie osoby korzystające z działalności ODK „Jedność” obowiązują 

przepisy ustanowione przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedność” 

oraz Kierownika ODK „Jedność”. 

2. Osoby korzystające z działalności ODK „Jedność” zobowiązują się do 

przestrzegania norm wynikających z kultury osobistej oraz dbania o kulturę 

języka: na terenie ODK obowiązuje zakaz przeklinania, nie wolno również 

obrażać słownie lub gestem innych osób. 

3. Osoby korzystające z działalności ODK „Jedność” zobowiązują się do 

przestrzegania przepisów bhp i p.poż. obowiązujących w budynkach 

użyteczności publicznej.  

4. W salach rekreacyjno-sportowych ODK „Jedność” obowiązuje zmienione 

obuwie sportowe.  

5. Zajęcia stałe w ODK „Jedność” odbywają się według ustalonego grafiku 

zajęć. Odwołanie lub przeniesienie zajęć może nastąpić po wcześniejszym 

powiadomieniu uczestników (minimum jedne zajęcia wcześniej) z wyjątkiem 

wypadków losowych.  

6. ODK „Jedność” nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione 

w szatni, na korytarzach i salach, w których odbywają się zajęcia. Rzeczy 

wartościowe mogą być zdeponowane u kierownika ODK „Jedność”.  

7. W przypadku stwierdzenia usterek lub braków w sprzęcie znajdującym się 

w ODK „Jedność” należy natychmiast powiadomić pracownika ODK 



„Jedność”, w przeciwnym razie odpowiedzialność za powstałe szkody 

spadnie na aktualnie korzystających. 

8. Za zniszczenie, uszkodzenie mienia ODK „Jedność” odpowiada materialnie 

sprawca. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiada rodzic lub opiekun 

prawny. Ponadto sprawca zdarzenia ma zakaz uczęszczania do ODK 

„Jedność” przez okres wyznaczony przez Zarząd SM „Jedność” i Kierownika 

ODK „Jedność”. 

9. ODK „Jedność” nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub 

nieszczęśliwe wypadki osób uczęszczających na poszczególne zajęcia 

prowadzone przez ODK „Jedność”. 

10. ODK „Jedność” zastrzega sobie prawo do nagrywania i fotografowania 

uczestników zajęć oraz wykorzystania ich wizerunków w celach 

promocyjnych. 

11. Na terenie ODK „Jedność” obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, 

spożywania i wnoszenia alkoholu, środków odurzających i narkotyków, 

a także przychodzenia w stanie nietrzeźwym, w stanie odurzenia lub pod 

wpływem narkotyków. 

12. Pracownik ODK „Jedność” ma prawo wyprosić z placówki osoby, które nie 

przestrzegają regulaminu. 

 

Osoby małoletnie 

 

1. Osoby małoletnie przebywają w ODK „Jedność” tylko za zgodą 

rodziców/opiekunów prawnych. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany 

do złożenia pisemnego wyrażenia zgody na uczestnictwo dziecka w ODK 

„Jedność” oraz w zajęciach stałych. Rodzic/opiekun prawny jest 

zobowiązany do osobistego złożenia pisemnego oświadczenia 

o odpowiedzialności za dotarcie dziecka i powrót do miejsca zamieszkania 

oraz podania niezbędnych danych osobowych dziecka oraz telefonów 

kontaktowych. 



2. Uczestnik zajęć prowadzonych przez ODK „Jedność” zobowiązuje się 

dostosować do wytycznych instruktora zajęć lub pracownika ODK 

„Jedność”.  

3. Uciążliwi uczestnicy (utrudniający innym korzystanie z zajęć, 

nieprzestrzegający niniejszego regulaminu) zostaną skreśleni z listy 

uczestników zajęć, jeśli nie odniosą skutku wcześniejsze słowne upomnienia. 

O zachowaniu uczestników zostaną powiadomieni rodzice i szkoła.  

4. W imieniu małoletnich uczestników zajęć sprawy organizacyjne, związane 

z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie załatwiają rodzice 

lub opiekunowie prawni. Oni także ponoszą odpowiedzialność za 

zachowanie dzieci.  

 

Przepisy końcowe 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w ODK „Jedność” jest akceptacja niniejszego 

Regulaminu. 

2. Sprawy sporne rozstrzyga Sąd Rejonowy Wydział Cywilny w Ostródzie. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia przez Zarząd Spółdzielni 

tj 31.01.2012 r. – Protokół nr 1/2012. 

 


