ZARZĄDZENIE Nr 11
Dyrektora Centrum Kultury Wilanów
z dnia 10.10.2014r.
w sprawie Regulaminu opłat za zajęcia w Centrum Kultury Wilanów
Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz.U. z 2013 r. poz. 406) zarządza się, co następuje:
§ 1. Centrum Kultury Wilanów nadaje się Regulamin opłat za zajęcia, stanowiący
załącznik do zarządzenia.
§ 2. Traci moc zarządzenie nr 9 Dyrektora Centrum Kultury Wilanów z dnia 20.08.2014 r.
w sprawie Regulaminu opłat za zajęcia w Centrum Kultury Wilanów.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 r.

Dyrektor Centrum Kultury Wilanów
Robert Woźniak

Załącznik do zarządzenia nr 11/2014
Dyrektora Centrum Kultury Wilanów
z dnia 10.10.2014r.

Regulamin opłat za zajęcia w Centrum Kultury Wilanów
§ 1. Regulamin opłat za zajęcia w Centrum Kultury Wilanów, zwany dalej
„Regulaminem”, określa wysokość oraz zasady pobierania i monitorowania opłat za zajęcia w
Centrum Kultury Wilanów, zwanym dalej „Centrum”.
§ 2. 1. Warunkiem udziału w zajęciach organizowanych przez Centrum jest wniesienie
opłaty za zajęcia.
2. Wysokość opłaty za dane zajęcia określa załącznik do regulaminu.
§ 3. 1. Opłatę za zajęcia indywidualne w danym miesiącu ustala się jako iloczyn stawki
opłaty za pojedyncze zajęcia i ilości zajęć przypadających w danym miesiącu.
2. Uiszczona opłata za zajęcia indywidualne podlega zwrotowi albo może być zaliczona na
poczet opłaty za indywidualne zajęcia za następny miesiąc jeżeli uczestnik zajęć co najmniej na
24 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć poinformuje instruktora
o nieobecności na zajęciach.
§ 4. 1. Opłata za zajęcia grupowe za dany miesiąc jest stała.
2. W przypadku rezygnacji z opłaconych wcześniej zajęć oraz w razie uczestnictwa w zajęciach
przez niepełny miesiąc zwrot uiszczonej opłaty za zajęcia nie przysługuje.
§ 5. Opłaty za dany miesiąc należy dokonywać z góry w kasie Centrum przy
ul. Kolegiacka 3 / ul. Przyczółkowej 27A albo przelewem na konto bankowe Centrum nr :
02 1030 1508 0000 0005 5015 9007 w terminie do dnia 10-tego każdego miesiąca,
którego opłata dotyczy.

§ 6. 1. Do 50 % ulgi w opłacie za jedne wybrane zajęcia uprawnieni są:


Seniorzy posiadający legitymację emeryta lub rencisty,



Posiadacze imiennej Karty Warszawiaka,



posiadacze imiennej Karty Dużej Rodziny,



studenci Wilanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

2. Jeżeli w zajęciach w ramach Zespołu Kuźnia Artystyczna bierze udział para małżeńska, do
ulgi 50% uprawniony jest jeden z małżonków.
3. W przypadku, gdy w zajęciach w ramach Zespołu Kuźnia Artystyczna oraz Mała Kuźnia
Artystyczna bierze udział rodzeństwo, do ulgi 50% uprawnione jest drugie i kolejne dziecko z
rodzeństwa.
4. Jeżeli w zajęciach Sekcji 30+ bierze udział para małżeńska, to odpłatność wynosi 40 zł od
pary.
5. Ulgi określone w ust. 1 – 4 nie podlegają łączeniu.
6. Ulgi nie mają zastosowania przy zajęciach indywidualnych, zajęciach komputerowych oraz
decoupage.
§ 8. 1. Osoba prowadząca zajęcia jest upoważniona do monitorowania terminowego
dokonywania opłat za zajęcia.
2. Osoba prowadząca zajęcia zobowiązana jest do żądania od uczestnika zajęć okazania
dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty za zajęcia.
3. W przypadku niedokonania opłaty za zajęcia w terminie, o którym mowa w § 5, osoba
prowadząca zajęcia zawiesza uczestnika w korzystaniu z zajęć informując o tym Wydział
Finansowo-Księgowy Centrum.
4. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za osobę niepełnoletnią pozostawioną przez rodzica lub
opiekuna na terenie Centrum w celu uczestniczenia w zajęciach, a która nie została dopuszczona
do zajęć z powodu braku wpłaty za dane zajęcia.
§ 9. 1. W przypadku odwołania zajęć przez Centrum, za które uczestnik dokonał opłaty,
Centrum obniża opłatę za następny miesiąc za dane zajęcia odpowiednio.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się jeżeli zajęcia odwołane zostały odrobione w innym terminie.

