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Regulamin opłat  

za udział w zajęciach sekcji artystyczno-edukacyjnych 

 prowadzonych w Kępińskim Ośrodku Kultury  

w roku kulturalnym 2022/2023 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy „Regulamin opłat za udział w zajęciach sekcji artystyczno-edukacyjnych 

prowadzonych w Kępińskim Ośrodku Kultury w roku kulturalnym 2022/2023”, zwany dalej 

„Regulaminem opłat” określa sposób i tryb wnoszenia opłat za udział w zajęciach sekcji 

artystyczno-edukacyjnych Kępińskiego Ośrodka Kultury w Kępnie, zwanym dalej „KOK”. 

2. Wniesienie opłat, określonych w tabeli stanowiącej Załącznik Nr 1 Regulaminu opłat 

uprawnia do udziału w zajęciach sekcji artystyczno-edukacyjnych organizowanych przez 

KOK. 

3. Opłaty wymienione w tabeli są opłatami abonamentowymi – uśrednionymi, co oznacza, że 

nieuczestniczenie w pojedynczych zajęciach nie zwalnia uczestnika z obowiązku uiszczenia 

tej opłaty. 

4. Zajęcia sekcyjne odbywają się od października do czerwca. W przypadku wybranych grup 

możliwe jest przeprowadzenie zajęć w lipcu, sierpniu lub wrześniu. 

5. Zajęcia organizowane w formie kursów lub warsztatów są odpłatne z góry za całą edycję i 

określoną ilość zajęć. 

§2 

Sposób i tryb dokonywania płatności 

1. Opłatę abonamentową, o której mowa w §1 ust. 3 należy uiszczać z góry na pierwszych 

zajęciach w rozpoczętym miesiącu. 

2. W przypadku nieobecności uczestnika na pierwszych zajęciach w miesiącu, opłatę 

abonamentową należy uiścić w sekretariacie KOK ul. Broniewskiego 5, 63-600 Kępno. 

Dokonanie wpłaty musi nastąpić przed drugimi zajęciami w danym miesiącu. 

3. Płatności należy realizować gotówką u instruktora prowadzącego sekcję, z wyjątkiem  

§2 pkt.2. 

4. Nie uiszczenie opłat w terminie, powoduje utratę prawa do udziału w zajęciach, do czasu 

uregulowania opłaty. 

5. Opłata nie podlega zwrotom w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach w ciągu 

danego miesiąca rozliczeniowego, z wyjątkiem sytuacji, gdy decyzją dyrektora KOK w 

danym miesiącu ulegnie zmianie forma lub termin zajęć. 

6. Zwroty będą realizowane w formie przelewu wyłącznie na pisemny wniosek Uczestnika 

pełnoletniego lub rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego sekcji. 

7. Wniosek, o którym mowa w §2 ust. 6 należy złożyć w terminie 7 dni od daty ostatnich 

zajęć, na których uczestnik był obecny w sekretariacie KOK, ul. Broniewskiego 5, 63-600 
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Kępno, podając dane niezbędne do jego zrealizowania (nr konta oraz imię i nazwisko 

właściciela konta). Wnioski przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

8. Rozpatrzenie wniosku i decyzja dyrektora KOK nastąpi w terminie do 7 dni od daty 

wpłynięcia wniosku. 

§3 

Zniżki i zwolnienia z opłat 

1. W KOK obowiązuje następująca zniżka dla rodzeństwa: 

a)  w przypadku uczęszczania dwójki dzieci  (rodzeństwo) do tej samej sekcji, opłata wynosi 

75% za każde dziecko; 

b) w przypadku uczęszczania trójki lub więcej dzieci  (rodzeństwo) tej samej sekcji, opłata 

wynosi 100% za pierwsze dziecko i po 50% za każde następne dziecko; 

2. W KOK obowiązują zwolnienia z opłat: 

a) dla  osób niepełnosprawnych, na podstawie dołączonej do Deklaracji Uczestnictwa kopii 

orzeczenia o niepełnosprawności. 

b) dla amatorskich, lokalnych zespołów artystycznych odbywających próby w Kępińskim 

Ośrodku Kultury. W tym przypadku KOK zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego 

wykorzystywania Zespołu podczas organizowanych, własnych imprez artystycznych. 

c) dla uczestników Warsztatów Wokalnych, którzy jednocześnie korzystają odpłatnie z 

zajęć ,,Talenty Wokalne”. 

3. Zniżki określone w §3 ust.1 nie dotyczą uczestników kursów i warsztatów. 

4. Opłata może zostać obniżona dla wszystkich uczestników danej sekcji w przypadku, gdy: 

- zajęcia zostały odwołane z powodu nieobecności instruktora, o której uczestnicy nie 

zostali powiadomieni najpóźniej na 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć; 

- występują inne wyjątkowe sytuacje uniemożliwiających organizację zajęć; 

W powyższych sytuacjach w pierwszej kolejności KOK w porozumieniu z wszystkimi 

uczestnikami zaproponuje inny termin odrobienia zajęć w danym miesiącu. W przypadku 

nie ustalenia terminu odrobienia zajęć, opłata zostanie pomniejszona dla wszystkich 

uczestników zajęć. 

§4 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje dyrektor KOK. 

Pytania i uwagi można kierować telefonicznie pod nr tel. 511 992 050 lub mailowo pod adresem 

sekretariat@kok.kepno.pl lub instruktor@kok.kepno.pl  

 

 

       Dyrektor  

   Kępińskiego Ośrodka Kultury 

  /-/ Dariusz Leśniarek 
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Opłaty za udział w zajęciach sekcji artystyczno-edukacyjnych prowadzonych w Kępińskim 

Ośrodku Kultury w roku kulturalnym 2022/2023 

Lp. Rodzaj zajęć 
Rodzaj i czas trwania 

spotkania/zajęć 

Liczba 

spotkań w 

miesiącu* 

Opłata 

abonamentowa 

1. 
GITAROWE MOLL I DUR – 

nauka gry na gitarze 
duety  1 godz. min. 4 140 zł 

2. 
TALENTY WOKALNE – 

zajęcia z emisji głosu i śpiewu 
indywidualne  45 min 3 200 zł 

3. 

WARSZTATY ZESPOŁU 

WOKALNEGO - 

zajęcia z śpiewu  

grupowe  3 godz. 1 

NIEODPŁATNIE dla 

uczestników ,,Talenty 

Wokalne”. 

Pozostali uczestnicy 

80 zł 

4. 
Studio Tańca „RETRO” 

taniec towarzyski i narodowy) 

grupowe   

- dzieci młodsze  1 godz. 

- dzieci starsze 2 godz. 

- grupa turniejowa 4 godz. 

min. 4  150 zł 

5. 

MODELARNIA LOTNICZA 

– sekcja modelarstwa 

lotniczego 

grupowe 2 godz. min. 8 50 zł 

6. ZAJĘCIA TEATRALNE –  grupowe 2 godz. 4 50 zł 

7. 
Z KREDKĄ ZA PAN BRAT! 

– zajęcia plastyczne dla dzieci 
grupowe 2 godz. min. 4 50 zł 

*- określenie „min. 4” nie dotyczy miesięcy, w których zajęcia przypadają w dzień ustawowo 

wolny. W tym przypadku obowiązuje ilość zajęć, które przypadną w dni robocze i nie ma to 

wpływu na wysokość opłaty abonamentowej. 

  

 

 

       Dyrektor  

   Kępińskiego Ośrodka Kultury 

  /-/ Dariusz Leśniarek 


