Regulamin Szkoły Talentów przy
Centrum Kultury w Żaganiu
1. „Szkoła talentów” działająca przy Centrum Kultury w Żaganiu, jest jednostką
zrzeszającą ludzi chcących się twórczo rozwijać. Uczestnikami sekcji mogą być ludzie z
miasta i gminy Żagań.
Na całość ST (Szkoła Talentów) składają się liczne sekcje tematyczne. Dopuszcza się kilka adaptacyjnych zajęć (w
uzgodnieniu z instruktorem sekcji). Opiekunem ST jest specjalistka od spraw kultury w CK w Żaganiu.
Opiekunem ST jest specjalista do spraw kultury w CK Żagań.
2. 2. Do zadań ST należy:
a) Ciągłe wzbogacanie oferty kulturalnej dla mieszkańców z naszego regionu
b) Prowadzenie edukacji kulturalnej uczestników sekcji poprzez wysokie kwalifikacje instruktorów sekcji
prowadzących zajęcia.
c) Zwiększenie intelektualnej, fizycznej i psychicznej sprawności uczestników ST.
3. Dla osiągnięcia wylej wymienionych zadań ST organizuje:
a) Zajęcia tematyczne w sekcjach zainteresowań
b) Praktyczne zajęcia fizyczne i warsztatowe
c) Wycieczki turystyczne i krajoznawcze
d) Akcje informacyjne lub promocyjne, propagujące działalność ST, CK i władz miasta
e) Wspólne imprezy integracyjne i kulturalne (festiwale, konkursy, pokazy, seminaria)
4. ST współpracuje z innymi organizacjami i instytucjami kultury i sztuki realizującymi cele pokrewne z zadaniami
ST przy CK w Żaganiu.
5. Opłaty:
Działalność ST finansowana jest:
a) Ze środków finansowych CK
b) Z opłat za uczestnictwo w sekcjach(10zł na miesiąc od osoby) wnoszonych przez członków danej sekcji do 15
dnia każdego miesiąca.
c) Na opłaty mogą składać się:
- opłata członkowska
- odpłatność za wycieczki
- dowolne wpłaty członków.
6. Uczestnik ST należący do więcej niż jednej sekcji zainteresowań, opłaca składkę w kwocie 5 złotych od każdej
sekcji
7. Członkostwo:
Uczestnik (rodzic) ST zobowiązany jest do uiszczania comiesięcznych wpłat do Centrum Kultury w wysokości
ustalonej na początku każdego roku kulturalno-oświatowego. Sekcja musi liczyć przynajmniej 12 członków.
8. Ustanie członkostwa następuje poprzez:
a) Zaległości w opłatach członkowskich
b) Naruszenie zasad regulaminu
c) Dobrowolną pisemną rezygnację z zajęć
9. Cykl pracy ST trwa dziesięć miesięcy, tj. działa od 1 września do 30 czerwca. W miesiącu lipcu i sierpniu zawiesza
się działalność na przerwę urlopową. Zajęcia trwają 3 godziny raz w tygodniu lub 1,5 godziny dwa razy w
tygodniu.
10. Program (repertuar, choreografia, itp.) może być reprezentowany jedynie pod patronatem Centrum Kultury w
Żaganiu.
11. W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Dyrektor CK.
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