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PR.422.9.2020.MT  

   

Aneks nr 1  

do Regulaminu zajęć w sezonie kulturalnym 2019/2020 

w Domu Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy o numerze PR.422.21.2019.KT (“Regulamin”) 

 

 
Aneks reguluje wprowadzenie zajęć indywidualnych Małe Studio Wokalne, Duże Studio Wokalne, Studio Piosenki Rozrywkowej, 

Mały Muzyk i Keyboard (z Ariadną Laddy) w formie online w związku ze wstrzymaniem działalności Domu Kultury „Zacisze” 

spowodowanym zagrożeniem epidemiologicznym. 

I. W regulaminie wprowadza się następujące zmiany: 

 
1) W ustępie „Warunki uczestnictwa w zajęciach” dodany został punkt 10 o następującym brzmieniu: 

„10.  Zajęcia indywidualne takie jak: Małe Studio Wokalne, Duże Studio Wokalne, Studio Piosenki Rozrywkowej, Mały Muzyk i 
Keyboard (z Ariadną Laddy) mogą być realizowane w formie online do odwołania. Przy czym za odwołanie uznaje się decyzję o 
powrocie do normalnego trybu zajęć wydaną przez DK „Zacisze”. W celu rozpoczęcia zajęć indywidualnych w formie online 
Uczestnik/Opiekun powinien skontaktować się telefonicznie bezpośrednio z instruktorem. Telefon do instruktora 
Uczestnicy/Opiekunowie otrzymają piszą do pracownika DK na adres sekretariat@zacisze.waw.pl. Terminy zajęć indywidualnych w 
formie online ustalane są pomiędzy instruktorem a Uczestnikiem/Opiekunem i mogą odbywać się za pośrednictwem dowolnego 
komunikatora. W przypadku wyboru innego komunikatora niż Skype, Uczestnik/Opiekun i instruktor muszą wyrazić zgodę na użycie 
wybranej aplikacji. Instruktor ma prawo przełożyć zajęcia indywidualne w formie online w przypadku, kiedy nie zostały one opłacone 
lub nie zostało wysłane potwierdzenie ich opłacenia.” 

 

2) W ustępie „Opłaty” w punkcie 4 dodany został podpunkt h) o następującym brzmieniu: 

„h) Zajęcia indywidualne w formie online (opłata miesięczna): 
1. Opłata jest proporcjonalna do liczby zajęć indywidualnych w formie online w miesiącu.” 

 

3)    W ustępie „Odwołania” dodany został punkt 4 o następującym brzmieniu: 

„4. Odwołanie lub zmiana terminu indywidualnych zajęć w formie online następuje przez bezpośredni kontakt telefoniczny lub 

SMSowy między Uczestnikiem/Opiekunem a instruktorem zajęć. Terminy zajęć indywidualnych w formie online mogą zostać 

dowolnie zmienione, jeżeli Uczestnik/Opiekun i instruktor wyrażą zgodę na proponowane zmiany.”  

 

II. Opłaty za zajęcia indywidualne w formie online są zgodne z Cennikiem zajęć w formie online w sezonie kulturalnym 
2019/2020 o numerze PR.422.17.2020.MT dostępnym na stronie www.zacisze.waw.pl. 

 

III. Dokonanie opłaty za zajęcia indywidualne w formie online oznacza zaakceptowanie niniejszych postanowień oraz 

pozostałych zapisów Regulaminu. 

 
IV. Ze względu na dynamiczną sytuację spowodowaną rozwojem epidemii wirusa SARS-CoV-2 otwarta jest możliwość 

dalszych zmian w Regulaminie. O ewentualnych zmianach DK „Zacisze” będzie informować na swojej stronie 
internetowej www.zacisze.waw.pl lub drogą mailową.   

V. Niniejszy Aneks wchodzi w życie dnia 20 marca 2020 roku.  


