WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ZAJĘCIA ORGANIZOWANE
W CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY ŁOSOSINA DOLNA
1. Wprowadza się następujące opłaty za zajęcia prowadzone w Centrum Kultury i Promocji
Gminy Łososina Dolna w roku szkolnym 2021/2022 :
Hip-hop – 40 zł miesięcznie;
Jazz z elementami gimnastyki artystycznej – 40 zł miesięcznie – Uwaga! Płatne
bezpośrednio na konto instruktora: JustDance Justyna Dobosz, nr rachunku 07 1870
1045 2083 1063 4988 0001;
Przygodowe zajęcia terenowe – 40 zł miesięcznie płatne u instruktora;
Kick – boxing – 40 zł miesięcznie płatne u instruktora;
Warsztaty modelarskie – 40 zł miesięcznie;
Lekcje gry na skrzypcach – 35 zł / 45 min.;
Indywidualne lekcje śpiewu – 70 zł/ 60 min.;
Fitness dla kobiet – 40 zł miesięcznie.
2. Zajęcia nieodpłatne:
- kreatywna pracownia artystyczna;
- próby Grupy Artystycznej Tamburmajorki;;
- warsztaty plastyczne;
- Mistrz Tradycji – nauka gry na trąbce, klarnecie, kontrabasie;
- Próby Big-Bandu;
- indywidualne lekcje muzyki członków orkiestr (w tym nauka gry na trąbce, klarnecie,
flecie poprzecznym);
- próby ZR Jakubkowianie i ZR Mali Jakubkowianie;
- kompetencje medialne – zajęcia online dla dzieci i młodzieży w wieku 10-14 lat
- warsztaty utworzone w ramach realizacji projektów (tworzenia stron internetowych,
grafiki komputerowej, szachy dla seniorów, fitness dla seniorów, warsztaty artystyczne
dla seniorów, warsztaty muzyczne dla seniorów, tworzenie webinariów,
bezpieczeństwo w sieci, latarnik )
3. Pozostałe zajęcia, nieujęte powyżej są zajęciami komercyjnymi – prowadzą je instruktorzy
niezatrudnieni w CKIP a jedynie wynajmujący sale. Wysokość miesięcznej opłaty ustala
instruktor prowadzący, u niego także dokonuje się opłat. Za udostępnienie sali CKIP
pobiera 10% przychodu instruktora z tytułu prowadzonych zajęć.
✓ Opłaty wnoszone są z góry do 10-go dnia każdego miesiąca.
✓ Opłat należy dokonywać przelewem na nr konta: 57 8818 0009 2001 0000 0039
0012 (w tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko uczestnika, nazwę zajęć oraz
nazwę miesiąca za który wpłata jest wnoszona – bardzo ważne jest aby wpisywać
wszystkie informacje!).

