
ZARZĄDZENIE NR 22/2020

Dyrektora Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie

z dnia 01.10.2020 r.

 

 

W sprawie:  wprowadzenia  cennika  na  usługi  świadczone  przez  Centrum  Kultury

i Wypoczynku w Andrychowie.

 

 

Na podstawie  art.  27  ust.  1  ustawy  z  dnia  25  października  1991  r.  o  organizowaniu

i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 i ust.

5 lit. a), d) i h) Statutu Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie Dyrektor Centrum Kultury

i Wypoczynku w Andrychowie zarządza, co następuje:

  

§ 1

Wprowadzić  cenniki  na  usługi  świadczone  przez  Centrum  Kultury  i  Wypoczynku

w Andrychowie, stanowiące załączniki nr 1 do niniejszego zarządzenia:

- załącznik 1 - Cennik  odpłatności  za  udział  w  stałych  formach  zajęć  oraz  imprezach

tanecznych  organizowanych  w  placówkach  kulturalnych  Centrum  Kultury  i  Wypoczynku

w Andrychowie

§ 2

Uchylić  załącznik  numer  1  do  Zarządzenia  Nr  7/2020  z  dnia  17.02.2020  w  sprawie

wprowadzenia jednolitego cennika na usługi  świadczone przez Centrum Kultury i  Wypoczynku

w Andrychowie.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.10.2020 r.



Załącznik nr 1

 do zarządzenia nr 22/2020 Dyrektora

Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie

1. Ceny za udział w stałych formach zajęć (w okresie od 01.10.2020 r. do 31.05.2021 r.) oraz

imprezach  tanecznych  organizowanych  w  placówkach  kulturalnych  Centrum  Kultury

i Wypoczynku w Andrychowie wynoszą:

Udział w stałych formach zajęć oraz imprezach tanecznych organizowanych w placówkach

kulturalnych Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie

Lp. Przedmiot Cena brutto Uwagi

1. Cykliczne warsztaty ceramiczne 15 zł za jedno spotkanie

2.
Cykliczne warsztaty ceramiczne –Miejski Dom Kultury  

w Andrychowie
10 zł za jedno spotkanie

3. Nauka gry w szachy 20 zł za miesiąc

4. Cykliczne warsztaty rękodzieła – dorośli 10 - 40 zł za każde spotkanie

5. Cykliczne warsztaty rękodzieła – dzieci 10 - 20 zł za każde spotkanie

6.
Ćwiczenia relaksacyjne, ćw. relaks. z elementami 

aerobiku, samoobroną dla Pań, 50+

30 zł za miesiąc

10 zł za każde spotkanie

7.
Jednorazowe warsztaty artystyczne, spotkanie, wykłady i

pozostałe
5 - 80 zł za każde spotkanie

8.
Kurs Tańca Towarzyskiego – wszystkie stopnie

180 zł za stopień

170 zł
osoby do 25 roku życia za

stopień

9. Nauka gry na gitarze (grupa) 30 zł za miesiąc

10. Nauka gry na gitarze (indywidualna) 80 zł za miesiąc

11. Nauka gry na pianinie (indywidualna) 80 zł za miesiąc

12. Nauka gry na keyboardzie (indywidualna) 80 zł za miesiąc

13.
Taniec nowoczesny, towarzyski, współczesny, hip-hop, 

balet
15 - 50 zł za miesiąc

14. Warsztaty artystyczne dla dzieci – wstęp grupowy 7 zł /osobę za każde spotkanie

15. Zajęcia dla dzieci - pozostałe 10 - 40 zł za miesiąc



16. Zajęcia fitness, aerobik, pilates itp. - dla dorosłych

35 - 50 zł za miesiąc (4 spotkania)

10 - 15zł za każde spotkanie

17. Zajęcia fitness, aerobik,itp. – dla dzieci lub młodzieży 15 zł za miesiąc

18. Zajęcia językowe
30 zł za miesiąc

10 zł. za każde spotkanie

19. Zajęcia teatralne 10 - 50 zł za miesiąc

20. Zajęcia perkusyjne 10 zł
za każde spotkanie (1/2

godz.)

21.
Zajęcia plastyczne, plastyczno-techniczne, rysunku, 

malarstwa i rękodzieła
10 - 40 zł za miesiąc lub spotkanie

22. Zajęcia taneczno-ruchowe 15 - 25 zł za miesiąc

23. Zajęcia wokalne (indywidualne) 35 zł za miesiąc

24. Zajęcia wokalno-aktorskie, wokalno-rytmiczne 10 - 20 zł za miesiąc

25. Zabawy okolicznościowe, taneczne 10 - 60 zł od osoby

26. Zabawa Sylwestrowa 150 - 250 zł od osoby

2. Uczestnicy  są  zobowiązani  do  uiszczenia  odpłatności  według  aktualnego  cennika

obowiązującego w Centrum Kultury i  Wypoczynku w Andrychowie za każdy miesiąc do

15-tego dnia tego miesiąca.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek rodzica lub opiekuna, może

nastąpić zwolnienie uczestnika z odpłatności za zajęcia.

4. Odpłatność za udział w zajęciach stałych ulega proporcjonalnemu obniżeniu w sytuacji, gdy

uczestnik  rozpocznie  udział  w  zajęciach  od  drugiego,  trzeciego  lub  czwartego  tygodnia

w danym miesiącu.


