
Zarządzenie Nr 6/2019 
Dyrektora Kępińskiego Ośrodka Kultury  

z dnia 20 sierpnia 2019 r. 

 

 

w sprawie przyjęcia Regulaminu opłat pobieranych z tytułu uczestnictwa  

w zajęciach edukacyjno-kulturalnych prowadzonych w Kępińskim Ośrodku Kultury w roku 

kulturalnym 2019/2020 

 

 

Działając na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1983, z 2019 r. poz. 115, 730 oraz §10 pkt. 1 ppkt. 1 Statutu Kępińskiego Ośrodka 

Kultury z dnia  zarządzam, co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

Wprowadzam Regulamin opłat pobieranych z tytułu uczestnictwa w zajęciach edukacyjno-

kulturalnych prowadzonych w Kępińskim Ośrodku Kultury w roku kulturalnym 2019/2020 

stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.  

 

§ 2. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.  

 

       

  



Załącznik  

do Zarządzenia Nr 6/2019  

Dyrektora Kępińskiego Ośrodka Kultury  

z dnia 20 sierpnia 2019 r.   

 

 

 

Regulamin opłat pobieranych z tytułu uczestnictwa  

w zajęciach edukacyjno-kulturalnych oraz naukowych 

prowadzonych w Kępińskim Ośrodku Kultury w roku kulturalnym 2019/2020 

 

 

 

1. Z tytułu prowadzonej przez Kępiński Ośrodek Kultury działalności statutowej 

pobierane są opłaty w następujących wysokościach, przedstawionych tabelarycznie: 

 

 

Lp. Rodzaj zajęć Liczba 

godz.  

w miesiącu 

Abonament 

za miesiąc  

1. Zajęcia instrumentalne – nauka gry na gitarze, 

keyboardzie: 

a. indywidualne  

b. duety 

4  

 

a.150 zł 

b.110 zł 

2. Zajęcia wokalne z nauką emisji głosu: 

a. indywidualne  

b. duety 

4  

a.150 zł 

b.110 zł 

3. Zajęcia wokalne (zespołowe) – 10 – 25 osób 4 30 zł 

4. Zajęcia ORKIESTRY KONCERTOWEJ sekcja 10 - 

25 osób 

a. zaawansowani  

b. nauka 

 

 

4 

2 

 

 

a. brak  

b.90 zł 

5. Zajęcia plastyczne i malarskie dla dzieci – sekcja 10 -

15 osób 

4 60 zł 

6. Zajęcia plastyczne – CERAMIKA - sekcja 10-15 osób 8 110 zł 

7. Zajęcia teatralne – grupa 10 – 15 osób 4 30 zł 

8. Zajęcia naukowe LABORATORIUM MŁODEGO 

ODKRYWCY– grupa 10 - 15 osób 

8 80 zł 

9. Zajęcia modelarskie - sekcja  min.10 osób 16 50 zł 

10. Zajęcia malarstwa – dorośli  - sekcja 8-12 osób 8 100 zł 

11. Zajęcia dziennikarskie - sekcja 10-15 osób 4 20 zł 

12. Zajęcia decoupage - sekcja 12 – 20 osób 4 

8 

25 zł 

40 zł 

13. Zajęcia „Kreatywny Senior”- sekcja 12 - 18 osób 8 25 zł 

14. Taniec towarzyski i narodowy - sekcja 10 -18 osób 4 

8 

75 zł 

100 zł 

15. Taniec towarzyski i narodowy - sekcja 10 -18 osób – 

GRUPA TURNIEJOWA 

 

16 

 

100 zł 

15. Taniec współczesny – jazz, modern, contempo, rary i 

elementy klasyki - sekcja 12- 20 osób 

8 110 zł 

16. Zajęcia fotograficzne - sekcja 10 -15  osób 4 80 zł 



 

 

2. Opłaty wymienione w tabeli są opłatami abonamentowymi – uśrednionymi, co 

oznacza, że nieuczestniczenie w pojedynczych zajęciach nie zwalnia uczestnika  

z obowiązku uiszczenia tej opłaty. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy uczestnik zgłosi 

swoją nieobecność długotrwałą – czyli nieobecność co najmniej trzytygodniową w 

terminie, w którym ta sytuacja zaistniała, uprzedzając o powyższym instruktora zajęć.  

3. Opłaty przedstawione w tabeli mogą być modyfikowane w zależności od liczby 

zgłoszonych dzieci, młodzieży czy dorosłych. Grupa, która jest chętna na zajęcia 

może powstać – jeśli liczba osób nie osiągnęła zakładanego minimum – jeśli koszt 

utworzenia grupy zostanie za zgodą uczestników (rodziców) rozłożony na ilość 

uczestników (np. grupa miała liczyć 10 osób – koszt miesięczny na osobę 80 zł, 

zgłosiło się 8 osób. Jeśli 8 osób zapłaci po 100 zł za udział, to grupa może z 

powodzeniem powstać, bo pokryte są koszty organizacji zajęć).  

4. Kwoty wymienione w tabeli mogą zostać podzielone na 2, w przypadku, gdy z uwagi 

na wysokość opłat uczestnicy zdecydują się na półgodzinne zajęcia, a liczba 

uczestników, jaką możemy przyjąć do sekcji – dzięki temu zwiększy się. 

5. W Kępińskim Ośrodku Kultury działają koła nieodpłatne – amatorskie zespoły 

muzyczne i sekcje, od których – ze względu na statutowy charakter działań - nie 

pobiera się żadnych opłat, a z tytułu przynależności do społeczności placówki 

korzystają one nie z pomocy merytorycznej zatrudnionych do ich prowadzenia 

instruktorów, a jedynie z pomocy okazjonalnej i z lokalu KOK. Zespoły te są 

włączane do uczestnictwa w imprezach i wydarzeniach KOK.  

6. Z odpłatności w zajęciach zwolnione są całkowicie dzieci i młodzież 

niepełnosprawne. 

7. Wprowadza się opłatę ulgową dla uczestnika zajęć w sytuacji, gdy członek tej samej 

rodziny uczestniczy już w takich samych zajęciach, ponosząc pełną odpłatność za nie. 

Ulga wynosi 50 % dla każdego następnego uczestnika zajęć.  

8. Wszelkie sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie (np. nowo powstałe w wyniku 

rozpoznanych potrzeb – nie wymienione – sekcje) będą regulowane po uprzednim 

omówieniu z kierownikiem jednostki (dyrektorem KOK) oraz publikowane w formie 

aneksu do niniejszego Zarządzenia.  

 


