
Regulamin rezerwacji zajęć online w Izbie Regionalnej Ziemi Świeckiej 
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu 

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem zajęć edukacyjnych online jest Izba Regionalna Ziemi Świeckiej Ośrodka 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu z siedzibą w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 139, 86-100 
Świecie, posiadającego REGON: 000284730 oraz NIP: 559-10-05-189 (zwany dalej: 
Organizatorem). 

2. Zajęcia edukacyjne online organizowane są dla grup zorganizowanych od poniedziałku 
do piątku o ustalonej indywidualnie godzinie (między 8.00 a 16.00, przy założeniu, że godzina 
16.00 oznacza czas zakończenia zajęć). 

3. Zajęcia edukacyjne online przeznaczone są dla grupy liczącej maksymalnie 30 uczestników. 
4. Zajęcia online odbywają się poprzez platformy: ZOOM, Microsoft Teams oraz Google Meet 

i Skype. 
5. Orientacyjny czas trwania zajęć online to 30-45 min. 
6. Uczestnictwo w zajęciach online jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 
2. § Rezerwacja zajęć edukacyjnych online 

 
1. Rezerwacji – najpóźniej na trzy dni robocze przed planowanym terminem zajęć, 

w zależności od dostępności wolnych terminów – i potwierdzenia terminu zajęć dokonuje 
Michał Goliński, tel. 795 114 893 (wt.-pt. godz. 10:00 – 16:00). 

2. Po dokonaniu rezerwacji pracownik Organizatora przekaże nauczycielowi/opiekunowi grupy 
wszystkie niezbędne informacje dotyczące zajęć. 

3.    Opiekun grupy nie może udostępniać linku do logowania osobom postronnym.  
4.   Opiekun grupy podaje swój aktualny numer telefonu umożliwiający kontakt z prowadzącym 
lekcję muzealną w przypadku problemów technicznych z połączeniem.  

 
§ 3. Obowiązki uczestników zajęć online i ich opiekunów 

 
1. Uczestnicy są zobowiązani uruchomić jedną z podanych wyżej platform lub jeden  

z komunikatorów najpóźniej na 5 minut przed ustaloną godziną rozpoczęcia zajęć. 
W przypadku nieobecności nauczyciela/opiekuna grupy w ciągu 10 minut od ich planowego 
rozpoczęcia, prowadzący zajęcia online ma prawo skrócić je o ten czas lub odwołać.     

2. Obecność nauczyciela/opiekuna grupy podczas zajęć online jest obowiązkowa przez cały czas 
ich trwania. Nauczyciel/opiekun grupy w razie potrzeby aktywnie wspiera prowadzącego 
w utrzymaniu porządku podczas ich trwania.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z zajęć uczestnika (uczestników), których 
zachowanie uniemożliwia sprawne przeprowadzenie zajęć. 

4. Organizator ma prawo do przerwania zajęć m.in. w przypadku zalogowania się na zajęcia 
online osób postronnych i niemożności usunięcia ich z zajęć. 

5. Rejestrowanie zajęć online w formie video, audio lub fotograficznej jest możliwe tylko po 
otrzymaniu wyraźnej zgody Organizatora. 
  



 
 
 

§ 4. Rezygnacja z zajęć edukacyjnych i problemy techniczne  
 

1. Jeśli nie mogą Państwo uczestniczyć w zarezerwowanych wcześniej zajęciach, prosimy 
o niezwłoczne telefoniczne powiadomienie o tym Michała Golińskiego, 795 114 893 (wt.-
pt. godz. 10:00 – 16:00). 

2. Izba Regionalna Ziemi Świeckiej Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu zastrzega 
sobie prawo do odwołania zajęć online z przyczyn technicznych leżących po stronie 
uczestnika lub organizatora. 

3.  Izba Regionalna Ziemi Świeckiej Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu zastrzega 
sobie prawo do odwołania zajęć online w szczególnych sytuacjach losowych po 
uprzednim 
powiadomieniu nauczyciela/opiekuna grupy. 

 

  

 Regulamin wchodzi z dniem 1 września 2020. 

  Organizator 

 

 

 

 


