
 REGULAMIN 

pobierania opłat za udział w zajęciach w Domu Kultury „Klub Skolwin” 

 

1. Opłaty za udział w stałych zajęciach Domu Kultury „Klub Skolwin” (zwane dalej „opłatami”) 

ustala dyrektor instytucji w porozumieniu z instruktorem prowadzącym zajęcia. 

 

2. Opłaty za udział w poszczególnych zajęciach mają charakter miesięczny i dotyczą każdego 

kalendarzowego miesiąca zajęć. Wyjątkiem są zajęcia aerobiku, za udział w których pobierana 

jest opłata jednorazowa za każde zajęcia oraz zajęcia Koła muzycznego, gdzie obowiązuje 

godzinowa stawka opłat. 

 

3. Opłaty należy wnosić poprzez przelew bankowy lub dokonując wpłat przez kasę fiskalną DK 

„Klub Skolwin”. Kasa jest dostępna wszystkim zainteresowanym w dni powszednie w 

godzinach 1345 – 1915 w pokoju 19B (Kawiarenka internetowa). 

 

4. Opłaty należy wnosić najpóźniej do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.  

 

5. Otrzymany paragon lub bankowy dowód wpłaty należy okazać instruktorowi prowadzącemu 

zajęcia w celu odnotowania wpłaty w „Dzienniku zajęć”. 

 

6. Osoby, które nie dopełniły obowiązku wpłaty w określonej wysokości i w wymaganym 

terminie, nie będą mogły brać udziału w zajęciach. Instruktor w takim przypadku ma 

obowiązek poinformować o tym fakcie zainteresowane osoby oraz – w przypadku 

niepełnoletnich – ich rodziców lub opiekunów prawnych. 

 

7. Osoby, które pomimo utraty możliwości wstępu na zajęcia z powodu nie dokonania wpłat w 

określonym terminie nie uregulują powstałego zobowiązania do końca danego miesiąca 

kalendarzowego, automatycznie będą skreślone z listy uczestników zajęć. 

 

8. Cena za zajęcia została skalkulowana po uwzględnieniu ustawowych dni wolnych od zajęć 

szkolnych (przerwy świąteczne, ferie, długie weekendy itp.). Opłata została uśredniona - 

wymagana jest w jednakowej wysokości za 10 miesięcy od września do czerwca włącznie. 

 

9. W przypadku nie przeprowadzenia zajęć z przyczyny leżącej po stronie instruktora albo Domu 

Kultury, instruktor może w miarę możliwości zaproponować inny, dogodny dla 

zainteresowanych  termin przeprowadzenia (tzw. odrobienia) zajęć. W przypadku braku takiej 

możliwości, opłata za dany miesiąc może zostać proporcjonalnie pomniejszona - po 

uzgodnieniu z dyrektorem instytucji. Fakt taki musi zostać odnotowany przez instruktora w 

dzienniku zajęć. 

 

10. Osoby rezygnujące na stałe z udziału w zajęciach są zobowiązane powiadomić pisemnie o tym 

fakcie instruktora, który informację taką odnotowuje w dzienniku zajęć. 

 

11. Krótkotrwała choroba – do dwóch tygodni – nie zwalnia uczestnika zajęć lub jego opiekunów z 

obowiązku wniesienia opłaty za dany miesiąc. Jeśli choroba lub inna przyczyna czasowej 

nieobecności na zajęciach ma znamiona długoterminowej, należy o tym fakcie powiadomić 

instruktora, który zobowiązany jest odnotować taki przypadek w dzienniku. Sytuacja taka 

powoduje możliwość zwolnienia uczestnika zajęć z części opłaty proporcjonalnie do okresu 

nieobecności. 

 

12. Regulamin powyższy wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku. 

 

DYREKTOR 


