
 

 

Załącznik Nr 1  

do Regulaminu uczestnictwa w zajęciach   

organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach 

 

 

Zasady pobierania i wysokość opłat za zajęcia  

prowadzone przez Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach 

 

§ 1 

1. Warunkiem udziału w zajęciach odpłatnych organizowanych przez GOK jest wniesienie opłaty. 

2. Opłatę za zajęcia  w danym miesiącu ustala się jako iloczyn stawki opłaty za pojedyncze zajęcia 

i ilości zajęć przypadających w danym miesiącu, którą należy wnieść z góry, najpóźniej  

do 10 - tego dnia każdego miesiąca. 

3. Opłaty za dany miesiąc należy dokonywać   w  kasie  przy ul. Grodzkiej 1 w Mogilanach,  

w godzinach pracy kasjera GOK, albo przelewem na konto bankowe  

nr :  47 8591 0007 0220 0000 0299 0001 z podaniem imienia i nazwiska uczestnika zajęć, nazwy 

zajęć oraz miesiąca, którego opłata dotyczy. 

4. W przypadku uiszczenia opłaty przelewem,  uczestnik / rodzic lub opiekun zobowiązany jest  

do wcześniejszego ustalenia wysokości opłaty z pracownikiem GOK ( kasjerem ) 

odpowiedzialnym za pobieranie opłat.  

5. Instruktorzy nie mają prawa pobierać od uczestników zajęć opłat za udział w zajęciach. 

 

§ 2 

W GOK  prowadzone mogą być również zajęcia, które realizowane są przez firmy, osoby fizyczne 

bądź inne podmioty gospodarcze na podstawie wynajmu sali w celu prowadzenia zajęć.  

W takiej sytuacji GOK nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat i nie pobiera  

tychże opłat od uczestników zajęć. Każdorazowo opłatę tę ustala i pobiera prowadzący zajęcia. 

 

§ 3 

1. Pracownik  GOK  ( kasjer ) jest  zobowiązany do monitorowania terminowego dokonywania 

opłat za zajęcia. 

2. W przypadku zaległości w uiszczeniu opłat przez kolejne dwa miesiące, uczestnik zostaje 

automatycznie skreślony z listy do czasu uregulowania zaległości. 

3. GOK nie ponosi odpowiedzialności za osobę małoletnią  pozostawioną przez rodzica lub 

opiekuna na terenie GOK w celu uczestniczenia w zajęciach, a która nie została dopuszczona do 

zajęć z powodu skreślenia z listy. 



 

 

§ 4 

1. W  przypadku odwołania zajęć, zajęcia zostaną przeprowadzone w innym terminie, bądź opłata 

za nie zostanie stosownie zmniejszona. W przypadku zapłaty z góry, opłata ta będzie odliczona 

w kolejnym okresie rozliczeniowym. 

2. Zmniejszenie lub zwiększenie stałej liczby zajęć w danym miesiącu proporcjonalnie pomniejsza 

lub powiększa opłatę w tym miesiącu.  

 

§ 5 

1. W przypadku rezygnacji z opłaconych wcześniej zajęć oraz w razie uczestnictwa 

 w zajęciach przez niepełny miesiąc zwrot uiszczonej opłaty za zajęcia nie przysługuje. 

2. Rezygnacja uczestnictwa w zajęciach następuje przez zgłoszenie tego faktu przez uczestnika / 

rodzica lub opiekuna i rozliczeniu zobowiązań uczestnika zajęć za miniony okres.  

3. Rezygnacja z zajęć winna być zgłoszona nie później niż do końca miesiąca poprzedzającego 

rezygnację, w przeciwnym wypadku opłata zostanie naliczona za kolejny miesiąc. 

 

§ 6 

Ustala się następujące  odpłatności  za  zajęcia: 

 

1. Nauka gry na  pianinie / gitarze / skrzypcach - zajęcia indywidualne - cztery razy w miesiącu:  

 

jeden raz w tygodniu 30 minut – 90 zł od osoby, 

jeden raz w tygodniu 45 minut – 120 zł od osoby. 

 

2. Zajęcia wokalne  - indywidualne - cztery razy w miesiącu:  

 

jeden raz w tygodniu 45 minut  – 100 zł od osoby. 

 

3. Zumba kids - zajęcia grupowe - cztery razy w miesiącu: 

jeden raz w tygodniu 60 minut – 40 zł od osoby. 

 

4. Zumba grupa zaawansowana - zajęcia grupowe: 

     cztery razy w miesiącu - jeden raz w tygodniu 60 minut – 40 zł od osoby. 

osiem razy w miesiącu - dwa razy w tygodniu po 60 minut – 80 zł od osoby, 

 

5. Zumba dla dorosłych - zajęcia grupowe dwa razy w tygodniu po 60 minut:  

karnet na 4 wejścia – 40 zł ( obowiązuje 1 miesiąc od daty wydania), 

jednorazowe wejście – 15 zł.  

 

6. Zajęcia plastyczne - grupowe - cztery razy w miesiącu:  

jeden raz w tygodniu 90 minut – 40 zł od osoby. 



 

 

7. Warsztaty rysunku i malarstwa - zajęcia grupowe - cztery razy w miesiącu:  

     jeden raz w tygodniu 90 minut – 80 zł od osoby. 

 

8. Kreatywne warsztaty artystyczne - zajęcia grupowe:  

dwa razy w miesiącu co 2 tygodnie po 90 minut – 40 zł od osoby, 

cztery razy w miesiącu - jeden raz w tygodniu 90 minut – 80 zł od osoby. 

 

9. Warsztaty robotyki - zajęcia grupowe:   

dwa razy w miesiącu co 2 tygodnie po 90 minut – 40 zł od osoby, 

cztery razy w miesiącu - jeden raz w tygodniu 90 minut – 80 zł od osoby. 

 

10. Lekcje  języka  angielskiego  /  niemieckiego  /  francuskiego   

     1) zajęcia grupowe – cztery razy w miesiącu: 

         jeden raz w tygodniu  45 minut – 60 zł od osoby, 

     2) zajęcia dla dwóch osób – cztery razy w miesiącu: 

         jeden raz w tygodniu  45 minut – 120 zł od osoby, 

     3) zajęcia indywidualne – cztery razy w miesiącu: 

         jeden raz w tygodniu  45 minut – 200 zł od osoby. 

 

§ 7 

1. W przypadku uczestnictwa w tych samych zajęciach rodzeństwa, drugie i kolejne dziecko  

z rodzeństwa uprawnione jest  w danym miesiącu do 10 zł zniżki od opłat określonych w § 6. 

2. Uczestnik zajęć za każde kolejne  zajęcia uprawniony jest w danym miesiącu 

do 10 zł zniżki od opłat określonych w § 6. 

3. Ulgi określone w ust. 1 i 2 nie podlegają łączeniu i nie mają zastosowania przy zajęciach 

indywidualnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


