
 Załącznik nr 3 do Regulaminu uczestnictwa                              
w zajęciach  artystyczno-edukacyjnych/rekreacyjnych/sportowych                                          

organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu 

 

 

ZASADY POBIERANIA I WYSOKOŚĆ OPŁAT 

ZA ZAJĘCIA PROWADZONE 

PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY  W NIELISZU  

 

I. ZAJĘCIA GRUPOWE 

§ 1 

1. Warunkiem udziału w zajęciach odpłatnych organizowanych przez GOK jest wniesienie  
miesięcznej opłaty.(miesięczny karnet) 

2. Opłatę za zajęcia w danym miesiącu należy wnieść z góry  na pierwszych zajęciach w 
danym miesiącu, najpóźniej do 10-tego dnia każdego miesiąca. 

3. Opłaty za dany miesiąc należy dokonywać przelewem na konto w Banku Spółdzielczym 
w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim  nr : 84 9628 0007 0000 2277 3000 0010 z 
podaniem nazwiska uczestnika, nazwy zajęć oraz miesiąca, którego opłata dotyczy 

§ 2 

1. Wysokość opłaty za dany miesiąc zależy od: 

-  ilości zrealizowanych godzin  zajęciowych  

- ustalana jest za każdy miesiąc oddzielnie  

-  obowiązuje wszystkich uczestników zajęć.  

2. W przypadku odwołania zajęć zostaną one przeprowadzone w innym terminie, bądź 
opłata za nie zostanie stosownie zmniejszona. W przypadku odwołania zajęć w trakcie 
miesiąca, opłata za zajęcia zostanie pomniejszona i odliczona w kolejnym okresie 
rozliczeniowym. 

3. Zmniejszenie lub zwiększenie liczby zajęć w danym miesiącu proporcjonalnie 
pomniejsza lub powiększa opłatę w tym miesiącu. Wyliczoną opłatę miesięczną 
zaokrągla się do pełnych złotych zgodnie z zasadami rachunkowości. 



4. W przypadku rezygnacji z opłaconych wcześniej zajęć oraz w razie uczestnictwa w 
zajęciach przez niepełny miesiąc zwrot uiszczonej opłaty za zajęcia nie przysługuje. 

5.  Rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach następuje przez zgłoszenie tego faktu przez 
uczestnika/rodzica lub prawnego opiekuna i po rozliczeniu zobowiązań uczestnika zajęć 
za miniony okres. 

6. Zwolnienie z opłat za miesiąc uczestnictwa przysługuje, gdy sytuacja losowa np.: 
przewlekła choroba, wypadek lub inne zdarzenie losowe uniemożliwia uczestniczenie w 
zajęciach nieprzerwanie przez cały miesiąc i fakt ten zostanie zgłoszony dyrektorowi 
GOK lub prowadzącemu zajęcia 

7. Na prośbę uczestnika GOK wystawi fakturę VAT – dyspozycję należy zgłosić u 
dyrektora GOK  

 

§ 3 

W GOK prowadzone mogą być również zajęcia, które realizowane są przez firmy, osoby 
fizyczne bądź inne podmioty gospodarcze. W takiej sytuacji GOK nie ponosi odpowiedzialności 
za wysokość opłat. 

§ 4 

1. Osoby uczestniczące w  zajęciach są zobowiązane do terminowego dokonywania opłat  
2. W przypadku zaległości w uiszczeniu opłat za dwa miesiące, uczestnik zostaje 

automatycznie zawieszony do czasu uregulowania zaległości. 
3. GOK nie ponosi odpowiedzialności za osobę małoletnią pozostawioną przez rodzica lub 

opiekuna na terenie pomieszczeń GOK w celu uczestniczenia w zajęciach, a która nie 
została dopuszczona do zajęć z powodu braku opłaty za dane zajęcia. 

§ 5 

1. Ustala się następujące miesięczne odpłatności za zajęcia grupowe: 

ZAJĘCIA  FITESS LATINO DLA DOROSŁYCH, GRUPOWE 15 ZŁ /GODZ. ( 60 
min) 

GOK zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłat. 

 

 

 

 



 

II. ZAJĘCIA INDYWIDULANE  

§ 6 

1. Opłatę za zajęcia w danym miesiącu należy wnieść  najpóźniej do ostatniego dnia 
roboczego danego miesiąca  

2. Opłaty za dany miesiąc należy dokonywać przelewem na konto w Banku Spółdzielczym 
w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim  nr : 84 9628 0007 0000 2277 3000 0010                        
z podaniem nazwiska uczestnika, nazwy zajęć oraz miesiąca, którego opłata dotyczy 

§ 7 

      1. Wysokość opłaty za dany miesiąc zależy od: 

-  ilości zrealizowanych godzin  zajęciowych przez danego uczestnika  

- ustalana jest za każdy miesiąc oddzielnie  dla danego uczestnika  

-  obowiązuje wszystkich uczestników zajęć.  

      2. Na prośbę uczestnika GOK wystawi fakturę VAT – dyspozycję należy zgłosić u dyrektora 

          GOK  w Nieliszu                      

§ 8 

W GOK prowadzone mogą być również zajęcia, które realizowane są przez firmy, osoby 
fizyczne bądź inne podmioty gospodarcze. W takiej sytuacji GOK nie ponosi 
odpowiedzialności za wysokość opłat. 

§ 9 

1. Osoby uczestniczące w  zajęciach są zobowiązane do terminowego dokonywania opłat  
2. W przypadku zaległości w uiszczeniu opłat za dwa miesiące, uczestnik zostaje 

automatycznie zawieszony do czasu uregulowania zaległości. 
3. GOK nie ponosi odpowiedzialności za osobę małoletnią pozostawioną przez rodzica lub 

opiekuna na terenie pomieszczeń GOK w celu uczestniczenia w zajęciach, a która nie 
została dopuszczona do zajęć z powodu braku opłaty za dane zajęcia. 

 

 

 



§ 10 

Ustala się następujące miesięczne odpłatności za zajęcia indywidualne: 

2. ZAJĘCIA WOKALNE DLA DZIECI  I MŁODZIEŻY INDYWIDULANE 40 ZŁ/45 min. 

3. ZAJĘCIA NAUKI GRY NA GITARZE/ KEYBOARDZIE/SKRZYPCACH INDYWIDUALNE  

40 ZŁ/45 min.  

GOK zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłat. 

 

 


