
 

 

Zarządzenie nr 5/2012 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury 

z dnia 8 lutego 2012 roku 
  

w sprawie ustalenia stawek opłat pobieranych za prowadzenie niektórych zajęć artystycznych 

w Ośrodku Kultury w Pelplinie 

 

Na podstawie art. 28 ust.2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i 

prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. Nr 13 poz. 123 ze zmianami), 

ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 207 poz. 1230) oraz na 

podstawie Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie, zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Ustala się wysokości opłat za udział w niektórych zajęciach prowadzonych w Ośrodku 

Kultury w Pelplinie. 

2. Opłaty za uczestnictwo w zajęciach wnosi się w pierwszym tygodniu nowego miesiąca za 

dany miesiąc.  

3. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia uczestników z obowiązku zapłaty w wymaganym 

terminie. 

4. Odpłatność za zajęcia może być zmniejszona z powodów leżących po stronie instruktora, 

ze względu na ważne zmiany w organizacji pracy Ośrodka Kultury, ze względu na ferie 

zimowe lub inny czas wolny przypadający w danym miesiącu.  

5. Dyrektor Ośrodka Kultury może obniżyć na stałe lub określony czas lub odstąpić od 

pobierania opłaty za uczestnictwo w danych zajęciach po rozpatrzeniu prośny uczestnika 

lub rodziców / opiekunów dziecka, szkoły bądź innej instytucji. 

§ 2 

Wysokość opłat: 

 

Lp. Zajęcia Opłata 

1 Taniec towarzyski 

 

za zajęcia 30 min – 18 zł/ m-c 

za zajęcia 45 min – 25 zł/ m-c  

za zajęcia 60 min – 30 zł/ m-c 

za zajęcia 90 min – 42 zł/ m-c  

 

2 Taniec nowoczesny 

 

za zajęcia 30 min – 18 zł/ m-c 

za zajęcia 45 min – 25 zł/ m-c  

za zajęcia 60 min – 30 zł/ m-c 

za zajęcia 90 min – 42 zł/ m-c  

 

3 
Aerobic dance 

 

bilet jednorazowy - 8 zł 

karnet 4 wejścia - 25 zł 

karnet 8 wejść - 43 zł 

 



 

4 
Pracownia plastyczna 30 zł / miesiąc 

 

5 
Zajęcia teatralne 20 zł / miesiąc 

 

6 
Zajęcia gry na gitarze 30 zł / miesiąc 

 

7 
Zajęcia wokalne 30 zł / miesiąc 

 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem dzisiejszym. 

 

 

 

 

 

 


