REGULAMIN KLUBU KARPATEK
KARPACKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
W BIELSKU - BIAŁEJ
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

2.
3.

4.

5.

§ 1.
Regulamin określa zasady korzystania z Osiedlowego Klubu " KARPATEK" przy ul.
Klemensa Matusiaka 3 w Bielsku - Białej (dalej: Klub"), w tym zasady dotyczące
organizowania zajęć w Klubie oraz udostępniania Klubu przez Spółdzielnię.
Regulamin został przyjęty w oparciu o § 10 Regulaminu Funduszu Społecznego,
Oświatowego i Kulturalnego obowiązującego od dnia 01.01.2018 r. z późniejszym aneksem.
W Klubie działa Rada Programowa jako organ doradczy Zarządu Spółdzielni w skład której
wchodzi Kierownik Klubu, oraz od 3-7 członków wskazanych przez Radę Nadzorczą
Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej i inne organizacje działające na terenie Osiedla
Karpackiego.
Przewodniczącego Rady Programowej, o której mowa w ustępie 3 powyżej, powołuje
Zarząd Spółdzielni z pośród kandydatów wskazanych przez Radę Programową.
1) Rada Programowa uchwala we własnym zakresie zasady swojego działania z tym, że
posiedzenia Rady muszą odbywać się co najmniej raz w miesiącu celem ustalenia
harmonogramu działania, o którym mowa w ustępie niniejszego paragrafu,
2) pierwsze posiedzenie Rady Programowej zwołuje Zarząd.
Do kompetencji Rady Programowej, o której mowa w ustępie 3 powyżej należy
podejmowanie merytorycznych opinii odnośnie:
1) rodzaj zajęć jakie mają być prowadzone w Klubie w ramach zgromadzonych na dany
rok środków SOiK,
2) harmonogramu pracy Klubu tj. rozkładu zajęć w każdym tygodniu pracy Klubu oraz
godzin otwarcia Klubu,
3) działania Klubu w okresie pandemii COVID-19 w szczególności podejmowania decyzji
o zamknięciu Klubu w przypadku wzrostu zachorowań na SARS-COV 2 i o wznowieniu
pracy Klubu,
4) działania Klubu w okresie ferii i wakacji szkolnych.

Ww. opinie będą przekazywane Zarządowi Spółdzielni celem podejmowania stosownych
decyzji.
6. Godziny pracy Klubu określa harmonogram z możliwością ich korygowania w trakcie roku
kalendarzowego przez Radę Programową w porozumieniu z Zarządem Spółdzielni.
O zmianie godzin pracy Klubu Spółdzielnia informuje w ogłoszeniu wywieszonym przy
wejściu do Klubu. Klub jest otwarty zgodnie z harmonogramem w trakcie trwania zajęć.
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§ 2.
1. W Klubie organizowane są zajęcia stałe i jednorazowe jak również innego rodzaju
wydarzenia prowadzone na podstawie umów zawieranych pomiędzy Spółdzielnią,
a organizatorami.
2. Z zajęć i wydarzeń organizowanych w Klubie mają prawo korzystać osoby, o których mowa
w § 5 Regulaminu Funduszu Społecznego, Oświatowego i Kulturalnego, na zasadach
określonych w umowie o korzystanie z działalności SOIK lub/ i na zasadach określonych przez
Spółdzielnię dla organizacji wydarzeń mających miejsce w Klubie.
3. Godziny pracy Klubu określa harmonogram, z możliwością ich korygowania w trakcie roku
kalendarzowego przez Zarząd Spółdzielni. O zmianie godzin pracy Klubu Spółdzielnia
informuje w ogłoszeniu wywieszonym przy wejściu do Klubu.
Godziny pracy: zgodnie z harmonogramem, w trakcie trwania zajęć.
II. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZAJĘĆ PROWADZONYCH W KLUBIE

1.
2.
3.

4.

§ 3.
Uczestnicy korzystają z zajęć stałych przeprowadzonych przez instruktorów zgodnie
z wcześniej ustalonym harmonogramem zajęć.
Wykaz zajęć stałych prowadzonych w Klubie oraz terminy ich prowadzenia dostępne są
u Kierownika Klubu oraz na stronie internetowej www.karpacka.eu
Informacje o zajęciach jednorazowych, imprezach podawane są do wiadomości
mieszkańców przez Kierownika Klubu na tablicy ogłoszeń w budynku i stronie
internetowej jw.
Kierownik Klubu jest dostępny dla zainteresowanych uczestnictwem w zajęciach
w godzinach urzędowania klubu i pod numerem telefonu 698 484 449.

§ 4.
1. W przypadku nieobecności osoby prowadzącej zajęcia, zajęcia zostaną odwołane,
a informacja o tym zostanie umieszczona na stronie internetowej spółdzielni oraz na
terenie Klubu. Informacje o odwołanych zajęciach będą podawane indywidualnie
uczestnikom zajęć, o ile Ci podadzą dane kontaktowe w umowie zawieranej ze
Spółdzielnią i wyrażą w niej zgodę na kontakt bezpośredni.
2. W przypadku nieobecności osoby prowadzącej, w miarę możliwości zostaną
zorganizowane zastępstwa na zajęciach osoby posiadającej tożsame kompetencje do ich
prowadzenia. W przeciwnym wypadku nastąpi zwrot za zajęcia jednorazowe.
3. Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć w przypadku wystąpienia
okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć (zdarzenia losowe), za które nie
ponosi odpowiedzialności Spółdzielnia ani instruktor. W takim przypadku nie ma
możliwości zwrotu pieniędzy.
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§ 5.
Na zajęcia w Klubie - w zależności od ich charakteru zajęć - mogą uczęszczać dzieci,
młodzież oraz osoby dorosłe i seniorzy.
Grupa zajęciowa tworzona jest na podstawie zapisów prowadzonych przez Kierownika
Klubu, do wyczerpania limitu miejsc w poszczególnych grupach.
Ustala się pierwszeństwo przyjęć uczestników będących członkami Karpackiej Spółdzielni
Mieszkaniowej oraz ich rodzin zamieszkałych pod jednym adresem.
Zapisy na zajęcia dokonywane są zgodnie z ustalonym harmonogramem u Kierownika
Klubu i na podstawie umowy zawieranej ze Spółdzielnią.
Dzieci do lat 6 mogą przebywać w Klubie tylko pod opieką rodziców bądź opiekunów.
§ 6.
Głównym warunkiem przyjęcia na zajęcia jest podpisanie umowy ze Spółdzielnią oraz
uregulowanie opłaty.
Opłaty za zajęcia określa umowa zawierana ze Spółdzielnią, której treść jest dostępna
u Kierownika Klubu.
Opłaty za korzystanie z zajęć powinny być uiszczane na warunkach określonych w umowie
i niezależnie od uczestnictwa w zajęciach.
Uczestnik zobowiązany jest do terminowego wnoszenia opłat za zajęcia zgodnie z zawartą
umową i obowiązującą uchwałą Zarządu.
Całkowita rezygnacja z zajęć objętych zawartą ze Spółdzielnią umową wymaga
rozwiązania umowy, zgodnie z jej postanowieniami.
W przypadku rezygnacji z zajęć i rozwiązania umowy Spółdzielnia nie zwraca opłat już
uiszczonych na podstawie umowy.
Nieuczestniczenie w zajęciach objętych umową nie uprawnia do zwrotu poniesionych na
jej podstawie opłat.
Korzystanie z pierwszych zajęć mających charakter organizacyjny i poznawczy jest
zwolnione z opłat, o których mowa w niniejszym paragrafie.
Uczestnik zajęć, który złoży w Spółdzielni pisemne oświadczenie o zawieszeniu na
wskazany w oświadczeniu czas, uczestnictwa w zajęciach, nie ma obowiązku uiszczania
opłat, o których mowa w niniejszym paragrafie. Zawieszenie uczestnictwa bez rozwiązania
umowy jest dopuszczalne raz w roku.

III. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA W KLUBIE INNYCH
WYDARZEŃ
§ 7.
1. Spółdzielnia może organizować lub współorganizować w Klubie wydarzenia niemające
charakteru zajęć stałych lub jednorazowych organizowanych na podstawie umów
o korzystanie z działalności SOIK, jak np. prelekcje, warsztaty, konkursy itp.
2. Organizacja wydarzeń, o których mowa w ust. 1 nie może kolidować z zajęciami stałymi
wyznaczonymi, zgodnie z harmonogramem zajęć, o których mowa w pkt. II niniejszego
Regulaminu.
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3. W razie podjęcia decyzji o organizacji lub współorganizacji wydarzeń, Spółdzielnia
dokonuje ogłoszenia o danym wydarzeniu, ogłasza nabór chętnych do uczestnictwa oraz
przedstawia zasady udziału w takim wydarzeniu z wykorzystaniem możliwości
technicznych Spółdzielni tj. w szczególności na stronie internetowej Spółdzielni
www.karpacka.eu.
4. W sprawach nieuregulowanych odrębnie w informacjach i zasadach, o których mowa
w ust. 3 powyżej, odpowiednie zastosowanie mają pozostałe postanowienia niniejszego
Regulaminu.
§ 8.
1. Zarząd Spółdzielni może udostępniać odpłatnie lub nieodpłatnie pomieszczenia Klubu
podmiotom trzecim celem organizowania w nim wydarzeń lub/i zajęć m.in. dla
mieszkańców zasobów mieszkaniowych Spółdzielni takich jak prelekcje, warsztaty,
konkursy itp.
2. Prowadzenie w/w zajęć i wydarzeń odbywa się na zasadach ustalonych przez Zarząd
Spółdzielni z organizatorem. Szczegółowe warunki takich wydarzeń lub/i zajęć jak np.
sposób prowadzenia, terminy, zasady uczestnictwa itp. ustala organizator z Kierownikiem
Klubu. Mają do nich odpowiednie zastosowanie zapisy ust. 2 i 3 § 7 Regulaminu.
§ 9.
Uczestnicy wydarzeń, o których mowa w § 7 i § 8 niniejszego Regulaminu zobowiązani są do
przestrzegania zasad nim określonych, w szczególności w pkt IV Regulaminu.

IV. ZASADY PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE KLUBU
§ 10.
1. Osoby przebywające w Klubie, w tym odpowiednio osoby prowadzące zajęcia, zobowiązane
są do:
1) przestrzegania regulaminu Klubu, przepisów BHP oraz przepisów p.poż.;
2) zachowania porządku, dbania o wyposażenie Klubu. Obowiązuje zakaz wynoszenia
z Klubu wyposażenia oraz innych przedmiotów.
3) korzystania we właściwy sposób z proponowanych przez Klub form zajęć pod
nadzorem osoby prowadzącej zajęcia, przestrzegania godzin zajęć i informowania
o nieobecności kierownika Klubu;
4) terminowego regulowania ewentualnych zobowiązań wynikających z korzystania
z działalności SOIK i z umów zawartych ze Spółdzielnią;
5) przestrzegania poleceń Kierownika Klubu oraz osób prowadzących zajęcia;
6) przestrzegania wybranych godzin zajęć oraz informowania Kierownika Klubu o braku
możliwości uczestnictwa w danych zajęciach,
2. Osoby przebywające na terenie Klubu, w tym odpowiednio osoby prowadzące zajęcia
obowiązuje:
1) uprzejmość względem uczestników zajęć oraz instruktorów jak i wzajemny szacunek;
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2) dbanie o zachowanie czystości na terenie Klubu;
3) przestrzeganie zakazu palenia i spożywania napojów alkoholowych na terenie Klubu;
4) przestrzegania norm wynikających z zasad współżycia społecznego i obowiązującego
prawa;
3. Zasady korzystania z materiałów udostępnionych uczestnikom na potrzeby zajęć określa
Kierownik Klubu.
4. Osoba przebywająca w Klubie, która nie przestrzega zasad określonych niniejszym
Regulaminem może zostać wykreślona z listy uczestników zajęć oraz może zostać
rozwiązana z nią umowa o korzystanie z zajęć bez prawa do żądania zwrotu uiszczonych
opłat.
§ 11.
1. Osoby przebywające na terenie Klubu ponoszą odpowiedzialność za straty i zniszczenia
mienia, których są sprawcami.
2. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub
opiekunowie.
3. Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Klubu.
4. Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wypadki zaistniałe na terenie
Klubu, które wyniknęły ze złego stanu zdrowia uczestników zajęć lub wynikające
z niestosowania się do zaleceń instruktorów prowadzących zajęcia.
5. Zarząd Spółdzielni może ustalić dodatkowe zasady porządkowe obowiązujące na terenie
Klubu podczas organizacji wydarzeń i innych imprez, o których mowa w pkt. III niniejszego
regulaminu.
§ 12.
1. Korzystający z form działalności prowadzonej w Klubie ma prawo do:
1) korzystania we właściwy sposób z proponowanych przez Klub form zajęć pod
nadzorem osoby prowadzącej zajęcia;
2) brania czynnego udziału w zajęciach i innych wydarzeniach organizowanych lub
współorganizowanych przez Klub;
3) opieki wychowawczej podczas pobytu w Klubie zapewniającej bezpieczeństwo oraz
poszanowanie jego godności osobistej;
4) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów w ramach prowadzonych w Klubie zajęć
i innych organizowanych wydarzeń;
5) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny jego sukcesów;
6) pomocy w przypadku trudności w rozwoju swoich zainteresowań;
2. Korzystający z form działalności prowadzonej w Klubie, będący mieszkańcem zasobów
Spółdzielni ma dodatkowo prawo:
1) wpływania na życie Klubu przez działalność społeczną na jego rzecz;
2) zgłaszania wniosków w sprawach związanych z działalnością SOiK;
3) wnioskowania o wprowadzanie nowych form zajęć lub rozwiązań organizacyjnych
dotyczących funkcjonowania Klubu.
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V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 13.
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają Regulamin
Funduszu Społecznego, Oświatowego i Kulturalnego oraz odpowiednie zapisy umowy
o korzystanie z działalności SOIK, umowy dotyczącej organizowania wydarzeń, o których
mowa w § 7 Regulaminu, jak również zasady ustalone z organizatorem, o którym mowa
w § 8 niniejszego Regulaminu.
2. Kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem oraz dokumentami, o których mowa
w ust. 1 rozstrzyga Zarząd Spółdzielni.
3. Bieżące kwestie sporne, które mogą pojawić się na tle stosowania zasad określonych
niniejszym Regulaminem, jak również kwestie sporne dotyczące przestrzegania zasad
porządkowych określonych Regulaminem rozstrzyga Kierownik Klubu.
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