


2. Wykaz grup artystycznych działających przy Miejskim Ośrodku Kultury ustala na każdy rok szkolny
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach odrębną decyzją.

§4

1. Zajęcia w grupach artystycznych prowadzą zatrudnieni lub wyznaczeni przez Dyrektora Miejskiego
Ośrodka Kultury w Siedlcach instruktorzy, którzy odpowiedzialni są za organizację, poziom i warunki
dydaktyczno-wychowawcze.

2. Dokumentem stwierdzającym obecność uczestnika na zajęciach jest dziennik zajęć prowadzony
przez instruktora.

3. Instruktorzy mają prawo do:
• nie dopuszczenia do udziału w zajęciach uczestników:

a/ będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
b/ zalegających z opłatą,

• dokonywania skreśleń z listy uczestników zajęć,

---

dokonywania wyboru spośród uczestników za1ęc reprezentantów do poszczególnych
przedsięwzięć, projektów i prezentacji artystycznych.

§5

Nabór 

1. Główny nabór do poszczególnych grup artystycznych odbywa się wraz z rozpoczęciem każdego 
nowego roku szkolnego na podstawie decyzji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach.

2. Osoby zainteresowane uczestnictwem w poszczególnych grupach artystycznych mogą zgłosić się 
również w ciągu roku a o ich przyjęciu decyduje instruktor prowadzący zajęcia.

3. Warunkiem przyjęcia do poszczególnych grup artystycznych jest spełnianie przez osoby 
zainteresowane kryteriów określonych w§ 6. i złożenie deklaracji stanowiącej załączniki Nr 1 lub 
Nr la do niniejszego regulaminu.

4. O przyjęciu do grupy artystycznej decyduje komisja powołana na podstawie decyzji Dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach, w skład której wchodzi instruktor prowadzący zajęcia.

5. Skreślenie z listy uczestników poszczególnych grup artystycznych następuje:
• po wysłaniu formularza rezygnacji, co skutkuje wypisaniem uczestnika z grupy na koniec 

bieżącego miesiąca. Opłaty przestaną być naliczane od następnego miesiąca, lub
• w przypadku zalegania przez uczestnika z uiszczaniem opłat za zajęcia przez okres kolejnych 

dwóch miesięcy z zastrzeżeniem ust.6,
W sytuacji, gdy uczestnik bierze udział w artystycznym projekcie długoterminowym złożenie 
rezygnacji musi być poprzedzone informacją podaną z trzymiesięcznym wypowiedzeniem, zgodnie 
z regulaminami wewnętrznymi grup artystycznych. 
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§6

Warunki uczestnictwa I 

---- 1. Uczestnikiem za1ęc może być każda osoba spełniająca kryteria obowiązujące w danej grupie 
....____...,. artystycznej dotyczące np. zdolności wokalnych, tanecznych, aktorskich, predyspozycji fizycznych, 

manualnych itp. 
__,,,,, 2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach w poszczególnych grupach artystycznych jest: zakwalifikowanie 

uczestnika przez komisję lub instruktora grupy, w przypadku zespołów tanecznych i wokalnych dobra 
prezencja, koordynacja ruchowa, poczucie rytmu, zdolności wokalne, umiejętność koncentracji 
na zajęciach, odpowiednie zachowanie, tolerancja, umiejętność pracy w grupie, wymagany 
na zajęciach strój, systematyczność i punktualność, wykazanie poczynionych na zajęciach postępów. 










