„Regulamin opłat za udział w zajęciach sekcji artystycznych
Centrum Kultury i Sportu w Skawinie w sezonie 2020/2021”
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy „Regulamin opłat za udział w zajęciach sekcji artystycznych Centrum
Kultury i Sportu w Skawinie w sezonie 2020/2021”, zwany dalej „Regulaminem
opłat” określa sposób i tryb wnoszenia opłat za udział w zajęciach sekcji artystycznych
Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, zwanym dalej „CKiS”.
2. Wniesienie opłat, określonych w tabelach stanowiących Załączniki Nr 1 i 2 do
Regulaminu opłat, uprawnia do udziału w zajęciach sekcji artystycznych,
organizowanych przez CKiS.
3. W zależności od rodzaju zajęć obowiązują opłaty miesięczne(rozumiane jako składka
członkowska uprawniająca do udziału w zajęciach danej sekcji, bez względu na ilość
zajęć w miesiącu)lub opłaty za kurs.
4. Zajęcia sekcyjne odbywają się od października do maja. W przypadku wybranych grup
możliwe jest przeprowadzenie dodatkowych zajęć w czerwcu, sierpniu lub wrześniu.
5. Zajęcia organizowane w formie kursów są odpłatne z góry za całą edycję kursu
i określoną ilość zajęć.
§2
Sposób i tryb dokonywania płatności
1. Opłatę miesięczną, o której mowa w §1 ust. 3 należy uiszczać z góry, w terminie do
10 dnia każdego miesiąca. Za datę uiszczenia opłaty przyjmuje się datę wpływu
należności na konto CKiS.
2. Płatności należy realizować przelewem na rachunek bankowy CKiS (Bank Spółdzielczy
w Skawinie, numer rachunku bankowego: 87 8600 0002 0000 0000 3838 0005)
podając w tytule przelewu:
1) imię i nazwisko uczestnika sekcji;
2) nazwę sekcji/zajęć;
3) okres, za jaki dokonywana jest opłata.
3. Nie uiszczenie opłat w terminie, o którym mowa w §2 ust. 1, powoduje utratę prawa
do udziału w zajęciach, do czasu uregulowania opłaty.
4. Osoby mające nieuregulowane płatności za zajęcia CKiS nie mają prawa uczestnictwa
w zajęciach w kolejnym sezonie, do czasu uregulowania zaległości.
5. Opłata nie podlega zwrotom w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach
z wyłączeniem sytuacji zmiany formy zajęć w trakcie trwania sezonu lub zmiany
terminów zajęć, wprowadzonych decyzją dyrektora CKiS.
6. Zwroty nadpłaconych kwot odnotowanych w systemie płatności, zwroty za
niezrealizowane z przyczyn niezależnych od CKiS zajęcia oraz zwroty w związku
z rezygnacją z uczestnictwa w zajęciach spowodowane zmianą formy lub terminów
zajęć w trakcie trwania danego miesiąca, będą realizowane w formie przelewu,
vouchera lub przeniesione na inne zajęcia w danym sezonie lub kolejnym, wyłącznie
na pisemny wniosek rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika sekcji.
7. Wniosek, o którym mowa w§2 ust. 6 należy przesłać mailowo na adres:
platnosci@ckis.pl do dnia 31.05.2021, podając wybraną formę zwrotu oraz dane
niezbędne do jego zrealizowania (w przypadku przelewu: nr konta oraz imię i

nazwisko właściciela konta). Wnioski przesłane po tym terminie nie będą
rozpatrywane.
§3
Zniżki i zwolnienia z opłat
1. W CKiS obowiązują następujące zniżki dla uczestników zajęć sekcyjnych:
1) „zniżka 3 sekcje” w wysokości 25% od stawki podstawowej właściwej dla danej
sekcji – przysługuje uczestnikowi należącemu do minimum trzech odpłatnych
sekcji CKiS, z wyłączeniem sekcji płatnych w formie karnetów;
2) „zniżka dla rodzeństwa” – w przypadku uczestnictwa rodzeństwa w jednej lub
więcej odpłatnych sekcji CKiS przysługują następujące zniżki:
a. w przypadku uczęszczania dwójki dzieci (rodzeństwo) do sekcji działających
w CKiS, opłata wynosi 75% za każde dziecko;
b. w przypadku uczęszczania trójki lub więcej dzieci do sekcji działających
w CKiS, opłata wynosi 66,7% za każde dziecko;
2. Zniżki określone w §3 ust.1 nie dotyczą uczestników kursów oraz uczestników sekcji
opłacanych w formie karnetów.
3. Na jednego uczestnika sekcji przypada wyłącznie jeden rodzaj zniżki.
4. Wysokość opłat z uwzględnieniem zniżek - 3 sekcje oraz zniżki dla rodzeństwa
określa tabela, stanowiąca Załącznik nr 1 do Regulaminu opłat.
5. Uczestnik sekcji może ubiegać się o zwolnienie z uiszczenia opłaty za dany miesiąc
pod warunkiem, że w danym miesiącu nie uczestniczył w żadnych zajęciach sekcji
z powodu przypadków losowych (np. dłuższa choroba, wyjazd). Warunkiem
zwolnienia z płatności jest zgłoszenie nieobecności uczestnika najpóźniej
w pierwszym dniu nieobecności, mailowo na adres: platnosci@ckis.pl.
6. Uczestnik sekcji może ubiegać się o przyznanie zniżki w wysokości 50%
podstawowej opłaty, właściwej danej sekcji, gdy nie będzie obecny na zajęciach przez
min. 14 dni w danym miesiącu, licząc od terminu pierwszych opuszczonych zajęć, do
dnia poprzedzającego ponowne uczestniczenie w zajęciach, wyłącznie z powodu
przypadków losowych (np. dłuższa choroba, wyjazd). Warunkiem otrzymania zniżki
jest zgłoszenie nieobecności najpóźniej w dniu pierwszej absencji na zajęciach,
mailowo na adres platnosci@ckis.pl.
7. Opłata może zostać obniżona dla wszystkich uczestników danej sekcji w przypadku,
gdy:
1) działalność sekcji zostaje zawieszona;
2) z powodu nieobecności instruktora;
3) z powodu przerwy feryjnej;
4) w innych wyjątkowych sytuacjach uniemożliwiających organizację zajęć.
8. O przyznaniu zniżki, bądź zwolnienia z płatności w sytuacjach, o których mowa w §3
ust.5-7 decyduje dyrektor CKiS.
9. Nadrzędnym działaniem względem obniżenia opłaty w okolicznościach
wymienionych w §3 ust. 5-7 jest zaproponowanie odrobienia zajęć w innym terminie.
§4
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje dyrektor CKiS.
2. Pytania i uwagi można kierować do Działu Realizacji Projektów Kultury CKiS
telefonicznie pod nr tel. 12 276 34 64 lub mailowo pod adresem sokol@ckis.pl.

Załącznik Nr 1
do „Regulaminu opłat za udział w zajęciach sekcji
artystycznych w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie w sezonie 2020/2021”
„Opłaty za udział w zajęciach sekcji artystycznych Centrum Kultury i Sportu w Skawinie w sezonie 2020/2021”
Opłaty zniżkowe
LP.

Nazwa sekcji

1.

Balet klasyczny

2.

Nauka gry na gitarze

3.

Plastusie

4.

Plastyka

5.

Rytmika
Taniec nowoczesny hip
hop/dancehall

6.

Opłata
miesięczna

Zniżka
3 sekcje

Zniżka dla
rodzeństwa
2 osoby

Zniżka dla
rodzeństwa
3 osoby

2 x w tygodniu: 100 zł
1 x w tygodniu: 90 zł
2 x w tygodniu: 150 zł
1 x w tygodniu: 50 zł
1 x w tygodniu: 60 zł
2 x w tygodniu: 100 zł
1 x w tygodniu: 50 zł

75 zł
68 zł
113 zł
38 zł
45 zł
75 zł
38 zł

75 zł
68 zł
113 zł
38 zł
45 zł
75 zł
38 zł

67 zł
60 zł
100 zł
33 zł
40 zł
67 zł
33 zł

2 x w tygodniu: 110 zł

83 zł

83 zł

73 zł

7.

Taniec towarzyski

1 x w tygodniu (początkujący): 60 zł
2 lub3 x w tygodniu (klub): 100 zł

45 zł
75 zł

45 zł
75 zł

40 zł
67 zł

8.

Taniec współczesny

2 x w tygodniu: 100 zł

75 zł

75 zł

67 zł

Taniec współczesny
Modern Jazz
Teatr Mrówy
Teatr Wszystko Gra

1 x w tygodniu: 60 zł
2 x w tygodniu: 100 zł
1 x w tygodniu: 50 zł
1 x w tygodniu: 50 zł

45 zł
75 zł
38 zł
38 zł

45 zł
75 zł
38 zł
38 zł

40 zł
67 zł
33 zł
33 zł

9.
10.
11.

12.

1 x w tygodniu (zajęcia solo): 110 zł

83 zł

83 zł

73 zł

1 x w tygodniu (zajęcia grupowe: gr.
początkująca oraz zespół): 50 zł

38 zł

38 zł

33 zł

Warsztaty wokalne

13.

Zumba Kids
Zumba Kids & Junior

1 x w tygodniu: 60 zł

45 zł

45 zł

40 zł

14.

Sztukaj z nami

1 x w tygodniu: 60 zł

45 zł

45 zł

40 zł

Załącznik Nr 2
do „Regulaminu opłat za udział w zajęciach sekcji
artystycznych w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie w sezonie 2020/2021”
„Opłaty za udział w kursie tańca dla dorosłych
Centrum Kultury i Sportu w Skawinie w sezonie 2020/2021”
Nazwa
Cena
Ilość zajęć
Okres ważności
Kurs tańca dla
200 zł/osoba (edycja
10 spotkań
Jedna edycja kursu
dorosłych
kursu)
(jedno spotkanie – 60
minut)
„Opłaty za udział w zajęciach logopedycznych dla dzieci
Centrum Kultury i Sportu w Skawinie w sezonie 2020/2021”
Nazwa
Cena
Ilość zajęć
Okres ważności
Zajęcia
180 zł/osoba (edycja
10 spotkań
Jedna edycja kursu
logopedyczne dla
kursu)
(jedno spotkanie – 60
dzieci
minut)

