
Regulamin klubowicza  

Staromiejskiego Domu Kultury w Warszawie 
 

§ 1 

Członkostwo w Klubach/Zespołach Staromiejskiego Domu Kultury (zwanym w dalszej części 

regulaminu „SDK”) jest dobrowolnym, równym dla wszystkich, porozumieniem osób, 

pragnących pogłębiać i rozwijać własne zainteresowania oraz talent artystyczny. 

 

§ 2 

1. Klubowiczem SDK może zostać każdy bez względu na wiek i zainteresowania, miejsce 

zamieszkania oraz narodowość. 

2. Klubowiczem może zostać osoba, która zgłosi chęć wstąpienia do Klubu/Zespołu SDK     

i tym samym wyraża zgodę na zasady członkowskie określone w niniejszym regulaminie. 

3. Osoba niepełnoletnia może zostać Klubowiczem za zgodą jednego z rodziców lub 

opiekunów prawnych. 

4. Decyzję o przyjęciu do Klubu i Zespołu lub o skreśleniu z listy członków Klubu/Zespołu 

podejmuje instruktor prowadzący Klub/Zespół lub samorząd Klubu/Zespołu.  

 

§ 3 

Klubowicz zgłaszający chęć wstąpienia do Klubu/Zespołu wyraża tym samym zgodę na 

przesyłanie na swój adres materiałów promocyjnych i bezpłatnych publikacji SDK oraz na 

przetwarzanie swoich danych dla potrzeb niezbędnych do dokumentowania działalności SDK, 

zgodnie z ustawą z dnia 29.VIII.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: 

„Dziennik Ustaw” Nr 101/2002, poz. 926, z późniejszymi zmianami). 

 

§ 4 

1. Rejestr klubowiczów prowadzi instruktor prowadzący zajęcia, osobno dla każdej formy 

działalności. Rejestr zawiera: 

a. imię i nazwisko klubowicza, 

b. rok urodzenia klubowicza, 

c. adres do korespondencji z klubowiczem, 

d. telefon kontaktowy, numer meila klubowicza, 

e. telefon do rodziców (opiekunów prawnych) klubowiczów niepełnoletnich. 

2. Potwierdzeniem uczestnictwa w Klubie/Zespole jest dowód wpłaty składki klubowej. 

 

§ 5 

Wszyscy klubowicze zrzeszeni w Klubie/Zespole mają takie same prawa, przywileje               

i obowiązki wobec Klubu/Zespołu. 

 

§ 6 

Każda osoba ma prawo do uczestniczenia w pracach dowolnej liczby Klubów/Zespołów. 

 

§ 7 

Klubowicze SDK są zobowiązani do: 

1. systematycznego uczestnictwa w pracy Klubu/Zespołu,  

2. aktywnego udziału w realizacji zadań Klubu/Zespołu oraz całej placówki, 

3. dbania o dobre imię placówki, 

4. przestrzegania norm etycznych współżycia społecznego, 

5. przestrzegania zarządzeń porządkowych Dyrektora SDK, 



6. przestrzegania zaleceń instruktora prowadzącego zajęcia, 

7. opłacania składki członkowskiej. 

 

§ 8 

Klubowicze SDK mają prawo do: 

1. udziału w pracach programowych Klubu/Zespołu oraz całej placówki, 

2. zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw, wykorzystując swoje zdolności oraz 

doświadczenie, 

3. formułowania oceny pracy Klubu/Zespołu i całej placówki, 

4. czynnego i biernego wyboru do zarządu Klubu/Zespołu. 

 

§ 9 

Pracownicy SDK są zobowiązani do aktywnej współpracy z klubowiczami przy realizacji 

powierzonych im zadań. 

 

§ 10 

1. Wysokość opłaty klubowej określa instruktor prowadzący zajęcia. 

2. Zwolnieni od opłaty klubowej są: 

a. byli i obecni pracownicy SDK, 

b. najbliższa rodzina aktualnych pracowników SDK. 

3. Dyrektor SDK, na wniosek poparty przez instruktora prowadzącego zajęcia, może 

zwolnić z opłaty klubowej osoby znajdujące się wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej. 

4. Wpływy z opłat klubowych przeznaczone są na działalność statutową SDK. 

 

§ 11 

Skreślenie z listy klubowiczów może nastąpić w wypadku: 

1. dobrowolnego wystąpienia z Klubu/Zespołu zgłoszonego instruktorowi prowadzącemu 

zajęcia lub w sekretariacie SDK, 

2. braku aktywnego udziału w pracach Klubu/Zespołu, 

3. zaleganiu w opłacaniu składki klubowej, co najmniej przez 3 miesiące, 

4. nieprzestrzegania regulaminów porządkowych SDK. 

 

§ 12 

1. Kluby i zespoły mogą tworzyć własne, wewnętrzne regulaminy pracy lub działalności. 

Regulaminy wewnętrzne muszą uwzględniać zapisy niniejszego Regulaminu oraz uzyskać 

akceptację dyrektora SDK. 

2. Kluby/Zespoły mogą wprowadzić legitymację klubową dla swoich członków. Projekt 

legitymacji wymaga zatwierdzenia przez dyrektora SDK. 

3. Zaleca się powoływanie ciał samorządowych w klubach i zespołach, liczących więcej niż 

dziesięciu członków. Prezesi, przewodniczący zarządów Klubów i Zespołów reprezentują 

Klub/Zespół wobec instruktora prowadzącego zajęcia oraz kierownictwa placówki. 

 

§ 13 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r. 

 


