ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ
RZESZOWSKIEGO DOMU KULTURY W SEZONIE KULTURALNYM 2021/2022

I. OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI
Rzeszowski Dom Kultury prowadzi wielokierunkową działalność kulturalną, w tym
organizuje zajęcia o charakterze warsztatowym tj. zajęcia plastyczne, taneczne, teatralne,
muzyczne, sportowe i inne. Zajęcia odbywają się w 19 filiach Rzeszowskiego Domu Kultury
na terenie całego miasta Rzeszowa.
Zapisy na zajęcia odbywają się:
 podczas rekrutacji dla osób kontynuujących, która odbywa się on-line,
 podczas rekrutacji uzupełniającej, która odbywa się w filiach Rzeszowskiego Domu
Kultury,
 w ramach wolnych miejsc w poszczególnych filiach Rzeszowskiego Domu Kultury przez
cały sezon kulturalny.
Liczba miejsc na zajęcia prowadzone przez Rzeszowski Dom Kultury jest ograniczona i zależy
od liczby miejsc w poszczególnych salach zajęciowych oraz wytycznych Głównego Inspektora
Sanitarnego.
Pierwszeństwo zapisu mają:
 osoby uczęszczające na zajęcia w I oraz II semestrze sezonu kulturalnego 2020/2021,
Uwaga: Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego obniżeniu uległa liczba
osób, które mogą wspólnie przebywać w salach zajęciowych Rzeszowskiego Domu
Kultury. Dlatego dodatkowym kryterium warunkującym przyjęcie na zajęcia osoby
kontynuujące jest kolejność zgłoszeń.
 następnie osoby zamieszkałe w mieście Rzeszowie,
 kandydaci zamieszkali poza obszarem miasta Rzeszowa, jeżeli po przeprowadzeniu
postępowania rekrutacyjnego dana filia Rzeszowskiego Domu Kultury nadal dysponuje
wolnymi miejscami.
Za uczestnictwo w zajęciach pobierane są płatności zgodnie z obowiązującą „Tabelą opłat
za zajęcia”, dostępną na stronie internetowej www.rdk.rzeszow.pl w zakładce „Rekrutacja”.
II. ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
Lp.
Postępowanie rekrutacyjne
1. Publikacja dokumentacji rekrutacyjnej na stronie
Rzeszowskiego Domu Kultury: www.rdk.rzeszow.pl
2. Rekrutacja dla osób kontynuujących
3. Rekrutacja uzupełniająca
4. Przyjmowanie kandydatów w przypadku wolnych
miejsc
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termin
25 sierpnia 2021 r.
31 sierpnia -7 września 2021 r.
13-17 września 2021 r.
cały sezon kulturalny

III. WARUNKI ZAPISU:
1. prawidłowe wypełnienie Karty zgłoszenia,
2. akceptacja Regulaminu zajęć, klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych
osobowych, Wewnętrznej procedury bezpieczeństwa w Rzeszowskim Domu Kultury
w okresie epidemii COVID-19,
3. terminowe uiszczenie semestralnej opłaty wpisowej:


do 7 września 2021 r. – osoby kontynuujące – wpisowe za I semestr



do 17 września 2021 r. – pozostałe osoby przyjęte – wpisowe za I semestr



do 21 stycznia 2022 r. – wpisowe za II semestr



do 7 dnia miesiąca – opłaty za karnety na zajęcia za miesiąc, którego karnet dotyczy.

Odpłatności należy dokonywać na konto bankowe filii Rzeszowskiego Domu Kultury, na której
prowadzone są wybrane zajęcia. Numery kont bankowych oraz Tabela opłat dostępne są na
stronie www.rdk.rzeszow.pl w zakładce „Rekrutacja” (www.rdk.rzeszow.pl/rekrutacja).
W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość uiszczenia opłaty gotówką w filiach
Rzeszowskiego Domu Kultury. Sprzedaż karnetów na zajęcia odbywa się wyłącznie gotówką
w filii, do której Uczestnik uczęszcza na zajęcia.
IV. REKRUTACJA DLA OSÓB KONTYNUUJĄCYCH
1. Rekrutacja dla osób kontynuujących zajęcia odbędzie się w dniach 31 sierpnia

– 7

września 2021 r.
2. Zapisu jako osoba kontynuująca można dokonać wyłącznie na te zajęcia, na które Uczestnik
uczęszczał w I oraz II semestrze sezonu kulturalnego 2020/2021:
 drogą mailową na adres filii Rzeszowskiego Domu Kultury, której kontynuacja dotyczy
(spis adresów mailowych w pt. V.2) UWAGA: do Karty zgłoszeniowej załączyć należy
potwierdzenie wpłaty za zajęcia.
3. Jeżeli osoba kontynuująca nie dokona zapisu do dnia 7 września 2021 r. będzie mogła
przystąpić do rekrutacji uzupełniającej, traci ona jednak możliwość pierwszeństwa zapisu.
V. REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
1. Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się w

dniach 13 – 17 września 2021 r. w filiach

Rzeszowskiego Domu Kultury. Zapisy przyjmować będą animatorzy dostępni w filiach
w godzinach 14.00 – 18.00.
2. Dane kontaktowe filii Rzeszowskiego Domu Kultury

Filia
Biała
Budziwój

Dane teleadresowe filii
ul. Kardynała Karola Wojtyły 164
tel.: 17 230 23 24, e-mail: biala@rdk.rzeszow.pl
ul. Budziwojska 194
tel.: 17 229 90 82, e mail: budziwoj@rdk.rzeszow.pl
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Country

ul. Herbowa 3
tel.: 17 748 15 46, e-mail: country@rdk.rzeszow.pl
ul. Dąbrowskiego 17
tel.: 515 409 251, e-mail: dabrowskiego@rdk.rzeszow.pl
ul. Strażacka 9
tel.: 17 230 23 24, e-mail: drabinianka@rdk.rzeszow.pl
ul. Krynicka 1
tel.: 500 226 659, e-mail: krynicka@rdk.rzeszow.pl
ul. Matysowska 99
tel.: 573 143 349, e-mail: matysowka@rdk.rzeszow.pl
ul. Monte Casino 14
tel.: 509 541 735, e-mail: mieszka@rdk.rzeszow.pl
ul. Miłocińska 75
tel.: 513 019 105, e-mail: milocin@rdk.rzeszow.pl
ul. Konfederatów Barskich 43 a
tel.: 17 853 50 30, e-mail: pobitno@rdk.rzeszow.pl
ul. Dębicka 170
tel.: 505 056 993, e-mail: przybyszowka@rdk.rzeszow.pl
ul. Paderewskiego 154
tel.: 510 355 747 , e-mail: slocina@rdk.rzeszow.pl
ul. Staromiejska 43a
Tel.: 17 748 39 50, e-mail: staromiescie@rdk.rzeszow.pl
ul. Staroniwska 46
tel.: 17 860 33 03, e-mail: staroniwa@rdk.rzeszow.pl
ul. Widokowa 1
tel.: 509 263 568, , e-mail: widokowa@rdk.rzeszow.pl
ul. Olbrachta 120
tel.: 17 748 39 48, , e-mail: wilkowyja@rdk.rzeszow.pl
ul. Wieniawskiego 84
tel.: 515 409 221, e-mail: zalesie@rdk.rzeszow.pl
ul. Księdza Jana Stączka 12
tel.: 17 748 39 20, e-mail: zaleze@rdk.rzeszow.pl
ul. Beskidzka 6
tel.: 508 221 527, e-mail: zwieczyca@rdk.rzeszow.pl

Dąbrowskiego
Drabinianka
Krynicka
Matysówka
Mieszka
Miłocin
Pobitno
Przybyszówka
Słocina
Staromieście
Staroniwa
Widokowa
Wilkowyja
Zalesie
Załęże
Zwięczyca

VI. POZOSTAŁE

1. Zapisu można dokonać także po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli
dana filia nadal dysponuje wolnymi miejscami na wybrane zajęcia.
2. W przypadku braku wolnych miejsc, istnieje możliwość wpisania zainteresowanego

kandydata na listę rezerwową. W razie rezygnacji któregoś z Uczestników zajęć,
kandydat z listy rezerwowej zostanie powiadomiony telefonicznie o możliwości przyjęcia
na dane zajęcia. W przypadku wolnych miejsc na zajęcia, na które nie stworzono list
rezerwowych, ale na które zgłosiła się wymagana do utworzenia grupy zajęciowej liczba
Uczestników, rekrutacja prowadzona jest przez cały sezon kulturalny.
3. Dyrektor Rzeszowskiego Domu Kultury zastrzega sobie prawo do organizacji badania
uzdolnień kandydata w przypadku dużego zainteresowania danymi zajęciami artystycznymi.
Wówczas na zajęcia przyjmuje się kandydata, który uzyskał pozytywną opinię instruktora
prowadzącego przesłuchanie.
4. Kandydat,

który

posiada

zaległości

płatnicze

w

stosunku

do

Rzeszowskiego

Domu Kultury za zajęcia prowadzone w sezonie kulturalnym 2020/2021 nie będzie mógł
uczestniczyć w rekrutacji na zajęcia w bieżącym roku kulturalnym do czasu uiszczenia
zaległych płatności.
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5. Kandydat przyjęty na zajęcia o terminie pierwszych zajęć poinformowany zostanie
telefonicznie.
6. Zasady uczestnictwa w zajęciach zawarte są w Regulaminach zajęć dostępnych na stronie
internetowej www.rdk.rzeszow.pl w zakładce „Rekrutacja”.
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