Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2019
Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
z dnia 16 września 2019 r.
„Regulamin opłat za udział w zajęciach sekcji artystycznych i kulturalnych
w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie”

§1

1. Wniesienie opłat określonych w tabelach stanowiących Załączniki Nr 1 i 2 do
niniejszego Regulaminu uprawnia do udziału w zajęciach sekcji artystycznych i
kulturalnych, organizowanych przez Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, zwanym
dalej „CKiS”.
2. W zależności od rodzaju zajęć obowiązują opłaty miesięczne, sezonowe lub opłaty za
kurs.
3. Zajęcia sekcyjne odbywają się w sezonie październik-maj. W przypadku wybranych
grup możliwe jest przeprowadzenie dodatkowych zajęć w czerwcu, sierpniu lub
wrześniu.
4. Zajęcia taneczne dla dorosłych, organizowane w formie kursów, są odpłatne z góry za
całą edycję kursu i określoną ilość zajęć.
§2

1. Opłatę miesięczną, o której mowa w §1 ust. 2 należy uiszczać z góry w terminie do 10
dnia każdego miesiąca. W przypadku płatności przelewem za datę uiszczenia opłaty
przyjmuje się datę wpływu należności na konto CKiS.
2. Opłatę sezonową, o której mowa w §1 ust. 2 należy uiścić w miesiącu rozpoczęcia
zajęć, nie później niż do dnia 20 października. Wpłata sezonowa po tym terminie
będzie skutkowała rozliczeniem jej jako przedpłaty na kolejne miesiące począwszy od
miesiąca, w którym uczestnik rozpoczął zajęcia. W przypadku płatności przelewem za
datę uiszczenia opłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto CKiS.
3. Zwroty nadpłaconych kwot odnotowanych w systemie płatności będą realizowane
automatycznie przed zakończeniem danego sezonu zajęć lub po rozpoczęciu
kolejnego, tj. tylko w okresie działalności danej sekcji, na podany przez klienta przy
zapisie numer konta. W przypadku nie podania numeru konta w oświadczeniu przy
zapisie, zwrot będzie mógł być zrealizowany, wyłącznie po pisemnym wniosku
rodzica, zawierającym dane do wykonania przelewu. Wniosek należy przesłać
mailowo na adres: sokol@ckis.pl.
4. W przypadku, gdy z wyliczenia opłaty wychodzą niepełne kwoty (tzw. kwoty
groszowe) wynik zaokrąglany jest do pełnych złotych.
5. Nie uiszczenie opłat w terminach, o których mowa w §2 ust. 1 i 2, powoduje utratę
prawa do udziału w zajęciach, do czasu uregulowania opłaty.
6. W przypadku zaprzestania dokonywania wpłat, bądź dokonywania wpłat w niepełnej
wysokości, uczestnik może zostać skreślony z listy członków sekcji.
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§3

1. Uczestnikowi należącemu do minimum trzech sekcji CKiS, przysługują opłaty
w wysokości 75% właściwej danej sekcji opłaty podstawowej, z wyłączeniem sekcji
nieodpłatnych tj. Teatru „Maska”, Zespołu Kameralnego „Cantica”, Orkiestry Dętej
„Sygnał”, Zespołu „TANTO”.
2. W przypadku uczestnictwa rodzeństwa w jednej lub więcej sekcji przysługują
następujące zniżki:
1) w przypadku uczęszczania dwójki dzieci (rodzeństwo) do sekcji działających
w CKiS, opłata wynosi 75% za każde dziecko;
2) w przypadku uczęszczania trójki lub więcej dzieci do sekcji działających
w CKiS, opłata wynosi 66,7% za każde dziecko;
3. Uczestnikom sekcji: Teatr „Maska”, Zespół Kameralny „Cantica”, Orkiestra Dęta
„Sygnał” oraz Zespół „TANTO” nie przysługuje zniżka określona w §3 ust. 2, pkt. 1) i
2). Członkowie tych grup są zwolnieni z opłat członkowskich.
4. Do wyliczenia wysokości opłaty ma zastosowanie reguła określona w §2 ust. 4.
5. Dzieciom pracowników CKiS zatrudnionym na podstawie umowy o pracę przysługuje
zniżka w wysokości 80% właściwej, podstawowej kwoty za poszczególną sekcję,
wyłącznie w przypadku wolnych miejsc w grupie.
6. Na jednego uczestnika sekcji przypada wyłącznie jeden rodzaj zniżki.
7. W szczególnych przypadkach, na pisemny wniosek zainteresowanego, Dyrektor CKiS
może obniżyć wysokość opłaty z tytułu uczestnictwa w sekcji artystycznej, odstąpić
od jej pobierania lub dokonać zwrotu w określonej wysokości.
§4

1. Absencja uczestnika nie ma wpływu na wysokość stałej opłaty za korzystanie z zajęć.
2. Składka członkowska nie podlega zwrotom w przypadku rezygnacji z uczestnictwa
w zajęciach.
3. Uczestnik może ubiegać o zwolnienie z uiszczenia opłaty za dany miesiąc pod
warunkiem, że w danym miesiącu nie uczestniczy w zajęciach sekcji z powodu
przypadków losowych i szczególnie uzasadnionych (np. choroba, wyjazd).
Warunkiem zwolnienia z płatności jest zgłoszenie nieobecności uczestnika z
najpóźniej w pierwszym dniu nieobecności, na piśmie – tj. mailowo na adres:
sokol@ckis.pl. Zwolnienie z płatności dotyczy wyłącznie uczestników realizujących
płatność miesięczną.
4. O przyznaniu zniżki, bądź zwolnienia z płatności w sytuacjach, o których mowa w §4
ust. 3 decyduje kierownik działu CKiS właściwego merytorycznie dla sekcji
artystycznych i kulturalnych.
5. Opłata może zostać obniżona o 50% od właściwej, podstawowej kwoty, dla
wszystkich uczestników danej sekcji, w przypadku, gdy:
1) działalność sekcji zostaje zawieszona;
2) z powodu nieobecności instruktora;
3) z powodu dłuższej przerwy świąteczno-noworocznej lub przerwy feryjnej;
4) w innych wyjątkowych sytuacjach uniemożliwiających organizację zajęć (np.
awarii na obiektach).
6. Nadrzędnym działaniem względem obniżenia opłaty w okolicznościach
wymienionych w §4 ust. 5 może być zaproponowanie odrobienia zajęć w innym terminie.
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§5

1. Płatności można realizować:
1) w kasach CKiS:
1) kasa główna (I piętro);
2) kasa „Camena Kosmetyka i Masaże”.
2) przelewem na rachunek bankowy CKiS (Bank Spółdzielczy w Skawinie, numer
rachunku bankowego: 8786 0000 0200 0000 0038 3800 05) podając w tytule
polecenia przelewu:
1) nazwisko i imię uczestnika sekcji
2) nazwę sekcji/zajęć
3) okres, za jaki dokonywana jest opłata

3

Załącznik Nr 1
do „Regulaminu opłat za udział w zajęciach sekcji
artystycznych i kulturalnych w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie”
„Opłaty za udział w zajęciach sekcji artystycznych Centrum Kultury i Sportu w Skawinie”

Opłaty sezonowe
LP.

Nazwa sekcji

Opłata
miesięczna

8 mies.
X-V

9 mies.
X-VI

10 mies.
IX-VI

-

-

-

-

-

-

-

-

1. 1
Break Dance
.

70 zł

467 zł

2. 2Taniec nowoczesny
. hip hop/dancehall

110 zł

733 zł

3. 3
Taniec współczesny
.

100 zł

667 zł

4. 4
Zumba Kids&Junior
.

50 zł

336 zł

5. 5
Taniectowarzyski
.

60 zł

-

450 zł

500 zł

90 zł

600 zł

-

-

50 zł

336 zł

-

-

80 zł/ 1 x tyg.

537 zł

115 zł/ 2 x tyg.

767 zł

-

-

9. 9
Plastusie
.

50 zł

336 zł

-

-

10. 1
0Plastyka
.

50 zł/ 1 x tyg.

336 zł
480 zł

-

-

72 zł/ 2 x tyg.

11. Teatr Mrówy

50 zł

336 zł

-

-

12. Teatr Wszystko Gra

50 zł

336 zł

-

-

13. Warsztaty wokalne

Zajęcia solo
110 zł

6. 6
. Baletklasyczny
7. 7
Rytmika dla dzieci
.
8. 8
Nauka gry na gitarze
.

-

4

733 zł
-

Zajęcia grupowe
(gr. początkująca
oraz zespół)
50 zł

-

336 zł

-
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Załącznik Nr 2
do „Regulaminu opłat za udział w zajęciach sekcji
artystycznych i kulturalnych w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie”

„Opłaty za udział w kursie tańca dla dorosłych
Centrum Kultury i Sportu w Skawinie”

Nazwa

Cena

Ilość zajęć

Okres ważności

Kurs tańca dla
dorosłych

200 zł/osoba (edycja
kursu)

10 spotkań

Jedna edycja kursu

(jedno spotkanie – 60
minut)
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