ZARZĄDZENIE Nr 21/2021
DYREKTORA CENTRUM KULTURY I SPORTU W SKAWINIE
z dnia 17 sierpnia 2021 r.
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu opłat za udział w zajęciach sportowych
i rekreacyjnych Centrum Kultury i Sportu w Skawinie”.
Na podstawie §4 ust. 2 pkt 3, §5 ust. 1 oraz §8 ust. 1 pkt 3 i 5 Statutu Centrum
Kultury i Sportu w Skawinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIV/345/20
Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia
tekstu jednolitego Uchwały Nr XIII/154/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30
listopada 2011 r. w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
zarządza się, co następuje:
§1
Wprowadza się „Regulamin opłat za udział w zajęciach sportowych i rekreacyjnych
Centrum Kultury i Sportu w Skawinie”, zwany dalej „Regulaminem”, stanowiący
załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2
Traci moc Zarządzenie nr 45/2020 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu opłat za udział
w zajęciach sportowych i rekreacyjnych w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie”.
§3
1. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Działu Sportu i Rekreacji.
2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Pierwszemu Zastępcy
dyrektora.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 21/2021
Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
z dnia 17 sierpnia 2021 r.
„Regulamin opłat za udział w zajęciach sportowych i rekreacyjnych 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 sportowych
i rekreacyjnych, organizowanych przez Centrum Kultury i Sportu w Skawinie,
zwanego dalej CKiS.
2. W zależności od rodzaju zajęć obowiązują opłaty miesięczne, sezonowe,
karnety, pojedyncze wejściówki, opłaty za kurs.
3. Zajęcia sekcyjne odbywają się w okresie wrzesień-czerwiec według ustalonego
harmonogramu, w zależności od rodzaju sekcji. W przypadku wybranych grup
możliwe jest przeprowadzenie dodatkowych zajęć w lipcu i sierpniu.
4. Poszczególne zajęcia sportowe 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.
2. Opłatę sezonową, o której mowa w §1 ust. 2 należy uiścić w terminie 14 dni od
rozpoczęcia zajęć.
3. W przypadku dokonywania płatności przelewem za datę uiszczenia opłaty
przyjmuje się datę wpływu należności na konto CKiS.
4. Zwroty nadpłaconych kwot odnotowanych w systemie płatności będą realizowane
przed zakończeniem danego sezonu zajęć lub po rozpoczęciu kolejnego tj. tylko
w okresie działalności danej sekcji. Warunkiem zrealizowania procedury zwrotu
jest otrzymanie od klienta danych do wykonania przelewu, mailowo na adres:
halackis@ckis.pl, bądź w przypadku sekcji pływania: camena@ckis.pl.
5. Za zgodą klienta w sytuacji, o której mowa w §2 ust. 4, nadpłacona kwota może
zostać przekazana na poczet przyszłych opłat bądź zwrócona w formie vouchera
na usługi oferowane przez Centrum Kultury i Sportu w Skawinie.
6. W przypadku, gdy z wyliczenia opłaty wychodzą niepełne kwoty (tzw. kwoty
groszowe) wynik zaokrąglany jest do pełnych złotych.
7. Nie uiszczenie pełnych opłat w terminach, o których mowa w §2 ust. 1 i 2, może
spowodować zawieszenie prawa do udziału w zajęciach, do czasu uregulowania
opłaty.
8. W przypadku zaprzestania dokonywania wpłat, bądź dokonywania wpłat
w niepełnej wysokości, uczestnik może zostać skreślony z listy zawodników
sekcji.
§3
1. Zawodnikowi należącemu do minimum trzech sekcji CKiS, z wyłączeniem sekcji
nieodpłatnych tj. Teatru „Maska”, Zespołu Kameralnego „Cantica”, Orkiestry

Dętej „Sygnał”, przysługują opłaty w wysokości 75% właściwej danej sekcji
opłaty podstawowej.
2. Zniżka określona w §3 ust. 1 nie obowiązuje w sekcjach gimnastyki korekcyjnej
oraz sekcji pływania.
3. 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;
4. Uczestnikom sekcji: gimnastyka korekcyjna, Teatr „Maska”, Zespół Kameralny
„Cantica”, Orkiestra Dęta „Sygnał” nie przysługuje zniżka określona w §3 ust. 3,
pkt. 1) i 2).
5. W przypadku przynależności dzieci do różnych sekcji, w tym sekcji pływania,
zniżka nie dotyczy uczestnika sekcji pływanie.
6. Do wyliczenia wysokości opłaty ma zastosowanie reguła określona w §2 ust. 6.
7. Dzieciom pracowników CKiS zatrudnionym na umowę o pracę przysługuje zniżka
w wysokości 80% właściwej, podstawowej kwoty za poszczególną sekcje,
wyłącznie w przypadku wolnych miejsc w grupie.
8. Na jednego uczestnika sekcji przypada wyłączenie jeden rodzaj zniżki.
9. W szczególnych przypadkach, na pisemny wniosek zainteresowanego, dyrektor
CKiS może obniżyć wysokość opłaty z tytułu uczestnictwa w sekcji sportowej,
odstąpić od jej pobierania lub dokonać zwrotu w określonej wysokości.
§4
1. Uczestnik może ubiegać o zwolnienie z uiszczenia opłaty za dany miesiąc pod
warunkiem, że w danym miesiącu nie uczestniczy w żadnych zajęciach sekcji
z powodu przypadków losowych (np. choroba, wyjazd). Warunkiem zwolnienia
z płatności jest zgłoszenie nieobecności uczestnika z najpóźniej w pierwszym
dniu nieobecności, na piśmie – tj. mailowo na adres halackis@ckis.pl, bądź
w przypadku sekcji pływania na adres e-mail: camena@ckis.pl. Zwolnienie
z płatności dotyczy wyłącznie uczestników realizujących płatność miesięczną.
2. Uczestnik może ubiegać się o przyznanie zniżki w wysokości 50% podstawowej
opłaty, właściwej danej sekcji, gdy nie będzie obecny za zajęciach przez 14 dni,
licząc od terminu pierwszych opuszczonych zajęć, do dnia poprzedzającego
ponowne uczestniczenie w zajęciach. Warunkiem otrzymania zniżki jest
zgłoszenie nieobecności najpóźniej w dniu pierwszej absencji na zajęciach.
Zgłoszenie należy przygotować w formie pisemnej tj. mailowo na adres
halackis@ckis.pl, bądź w przypadku sekcji pływania na adres e-mail:
camena@ckis.pl. Zniżka dotyczy wyłącznie uczestników realizujących płatność
miesięczną.
3. O przyznaniu zniżki, bądź zwolnienia z płatności w sytuacjach, o których mowa
w §4 decyduje dyrektor CKiS.
4. 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);
5. Nadrzędem działaniem względem obniżenia opłaty w okolicznościach
wymienionych w §4 ust. 4 może być zaproponowanie odrobienia zajęć w innym
terminie, bądź zaplanowanie uzupełniających zajęć z zakresu sportu i rekreacji
dla uczestników.
6. W sytuacji wymienionej w §4 ust. 5 – jeżeli formuła zajęć uzupełniających
istotnie różni się względem zajęć w standardowym trybie w zakresie: formy ich
prowadzenia, ilości godzin i terminów – każdorazowo przez rozpoczęciem
uzupełniających zajęć w zaproponowanej formule uczestnicy sekcji zostaną
powiadomieni o szczegółach i warunkach ich prowadzenia. Wniesienie opłaty
i przystąpienie do zajęć w zmienionej formule jest równoznaczne z akceptacją
tych warunków.
§5
Płatności można realizować:
1) przelewem na rachunek bankowy Centrum Kultury i Sportu w Skawinie (Bank
Spółdzielczy w Skawinie, numer rachunku bankowego: 8786 0000 0200 0000
0038 3800 05) podając w tytule polecenia przelewu:
a) nazwisko i imię uczestnika sekcji;
b) nazwę sekcji/zajęć;
c) okres, za jaki dokonywana jest opłata;
2) we wskazanych na stronie internetowej www.ckis.pl punktach kasowych
Centrum Kultury i Sportu w Skawinie.
§6
1. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie pozostają do decyzji dyrektora CKiS,
kierownika DSiR lub opiekuna merytorycznego sekcji.
2. Pytania i uwagi można kierować do: Dział Sportu i Rekreacji CKiS w godz. 8:0015:00 – osobiście, telefonicznie: 12 276 40 56, 784 031 280, mailowo:
halackis@ckis.pl.

