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REGULAMIN ZAJĘĆ I KURSÓW 2020/2021 

Centrum Kultury Sportu i Rekreacji  w Skale  

- zajęcia kulturalne, artystyczno-muzyczne 

1. Zajęcia artystyczne i edukacyjne, odbywają się w siedzibie placówki  

tj.: 32-043 Skala, ul. Bohaterów Września 42, bądź też w innych wyznaczonych placówkach 

na terenie Miasta i Gminy Skała. Zajęcia i kursy prowadzone są przez posiadających 

odpowiednie uprawnienia instruktorów. 

2. Terminy zajęć oraz liczebność grup określa Organizator po zasięgnięciu opinii uczestników 

zajęć, przy czym CKSiR zastrzega sobie prawo do zmian  

w grafiku zajęć lub odwołania zajęć, o czym osoby uczęszczające na zajęcia zostaną  

w miarę możliwości poinformowane (e–mailem, telefonicznie lub osobiście). 

3. Zajęcia odbywają się w cyklu semestralnym lub innym – określonym przez CKSiR –  

w zależności od specyfiki zajęć. 

4. Pojedyncza jednostka trwa, w zależności od typu zajęć 45-90 minut. 

5. Uczestnictwo w zajęciach wymaga zapoznania się i akceptacji niniejszego regulaminu, wraz  

z załącznikami, a w przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest zgoda 

rodziców/opiekunów prawnych. 

6. Uczestnik zajęć winien korzystać z nich systematycznie, przygotowywać się na nie sumiennie 

oraz wykonywać polecenia instruktora. Na zajęciach tanecznych i ruchowych obowiązuje 

określony przez prowadzącego strój.   

7. Warunkiem uczestnictwa w niektórych zajęciach (np. plastycznych) jest posiadanie przez 

uczestnika wybranych własnych materiałów i/lub sprzętów, w zakresie wskazanym przez 

instruktora. 

8. Zajęcia są odpłatne. Miesięczna opłata (za 4 zajęcia łącznie) wynosi: 

• zajęcia plastyczne 

- 40 zł/miesiąc (grupa młodsza - czas trwania pojedynczych zajęć 45 min),  

- 50 zł/miesiąc (grupa starsza – czas trwania pojedynczych zajęć - 90 min) 

• zajęcia taneczno – baletowe - 50 zł/miesiąc 

• nauka gry na gitarze - 140 zł/miesiąc (zajęcia indywidualne, czas trwania pojedynczej 

lekcji 45 min), 70 zł/miesiąc (lekcja dla 2 osób, czas pojedynczej lekcji 45 min) 

• pianino, organy, perkusja, keyboard – 140 zł/miesiąc (zajęcia indywidualne, czas 

trwania pojedynczej lekcji 45 min), 70 zł/miesiąc (lekcja dla 2 osób, czas pojedynczej 

lekcji 45 min) 

• nauka gry na skrzypcach - 140 zł/miesiąc (zajęcia indywidualne, czas trwania 

pojedynczej lekcji 45 min). 
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• nauka gry na instrumentach dętych drewnianych (saksofon, flet, klarnet) -  

160 zł/miesiąc (zajęcia indywidualne, czas trwania pojedynczej lekcji 45 min) 

• kształcenie słuchu-harmonia - 140 zł/miesiąc (zajęcia indywidualne, czas trwania 

pojedynczej lekcji 45 min), 70 zł/miesiąc (lekcja dla 2 osób, czas pojedynczej lekcji  

45 min) 

• język angielski / niemiecki dla dzieci (w zależności od grupy wiekowej): 50 zł/miesiąc 

(czas trwania pojedynczej lekcji: 45 min), 60 zł/miesiąc (czas trwania pojedynczej lekcji: 

60 min), 75 zł/miesiąc (czas trwania pojedynczej lekcji: 75 min) 

• zajęcia „Czarodziejski kuferek” (dzieci 2-4 oraz 5-7 lat) – koszt 60 zł/miesiąc. 

• zajęcia „Pilates” – 32 zł/miesiąc (za 4 wejścia) lub 10 zł (za jednorazowe wejście) 

9. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest  dokonanie zapłaty. Opłaty należy uiszczać  

w formie jednorazowej wpłaty za każdy miesiąc z góry do  10-go dnia danego miesiąca. 

10. Miesięczna opłata uwzględnia 4 lekcje/zajęcia. Jeśli w danym miesiącu kalendarzowym 

wypadnie więcej lub mniej zajęć, należność będzie proporcjonalnie wyższa lub niższa. 

11. W przypadku opuszczenia zajęć z powodu choroby (przedstawione do wglądu zaświadczenie 

lekarskie) opłata za kolejny miesiąc kalendarzowy zostanie proporcjonalnie pomniejszona. 

12. W przypadku odwołania zajęć z winy CKSiR lub obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych 

związanych z pandemią COVID-19 uiszczona opłata za zajęcia przechodzi na kolejny okres 

rozliczeniowy (tj. na kolejny miesiąc). 

13. Płatności za udział w zajęciach można dokonywać u Koordynatora Zajęć Artystyczno-

Muzycznych (Bernadetta Woźniak, Dom Kultury, II piętro, tel. 579 470 970), w dniach: 

• Poniedziałek, 12:00-19:00 

• Wtorek, 12:00-19:00 

• Środa, 12:00-19:00 

• Czwartek, 12:00-19:00 

• Piątek, 8:00-16:00 

lub poprzez wpłatę na konto: 

Bank Spółdzielczy Wolbrom O. Skała 98 8450 0005 0020 0200 2293 0001 z dopiskiem:  

imię i nazwisko uczestnika zajęć, rodzaj zajęć i za jaki miesiąc. 

(Przykład: Jan Kowalski, Akordeon, Listopad 2020) 

14. W przypadku dokonania płatności na miejscu, potwierdzeniem wpłaty jest wydawany 

każdorazowo paragon, a w przypadku przelewu drogą elektroniczną potwierdzenie przelewu. 

Dokumenty te są  podstawą reklamacji. 
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15. Uczestnik zajęć może korzystać ze zniżek: 

• za każde kolejne tańsze zajęcia – 10% zł zniżki 

• ulga dla kolejnego członka rodziny – 10% zniżki (nie dotyczy zajęć muzycznych 

prowadzonych dla dwóch osób jednocześnie). 

16. Dyrektor Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale, może w wyjątkowych przypadkach – 

na pisemną prośbę, dokonać całkowitego, bądź częściowego zwolnienia z  opłaty za zajęcia. 

17. W wyjątkowych okolicznościach (np. choroby instruktora) zajęcia mogą zostać odwołane  

o czym uczestnicy zajęć zostaną  powiadomieni e-mailem, bądź telefonicznie. W takim 

przypadku zajęcia zostaną przeprowadzone w innym terminie, bądź opłata za kolejny miesiąc 

zostanie proporcjonalnie pomniejszona. 

18. Podczas oczekiwania na zajęcia, opiekę nad uczestnikiem zajęć (w przypadku osób 

niepełnoletnich) sprawują rodzice lub prawni opiekunowie. Ponoszą oni odpowiedzialność za 

zachowanie i ewentualne szkody materialne, wyrządzone przez podopiecznych/dzieci. 

19. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja niniejszego regulaminu, terminowe 

wniesienie opłaty oraz przestrzeganie norm społecznych wobec innych osób, a także 

przepisów BHP i przeciwpożarowych, obowiązujących we wszystkich pomieszczeniach 

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale. 

20. Wszystkie osoby wchodzące na teren oraz do budynków Centrum Kultury, Sportu  

i Rekreacji w Skale musza zapoznać się i przestrzegać wszelkich przepisów, norm  

i rozporządzeń dotyczących przeciwdziałania zakażeniu COVID-19, a w szczególności są 

zobowiązani do zasłaniania ust i nosa poprzez noszenie maseczek ochronnych, a także 

dezynfekcji rąk - natychmiast po wejściu do budynku CKSiR. 

21. Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale zastrzega sobie prawo do wykorzystywania  

i przetwarzania, zdjęć i nagrań filmowych z zajęć w celach informacyjnych i promocyjnych 

związanych, z prowadzoną działalnością. 

 

Kontakt: 

Koordynator zajęć artystyczno-muzycznych 

inst. Bernadetta Woźniak – tel. 579 470 970 lub 12 389 10 91 wew. 23 

e-mail: domkultury@cksir-skala.pl 

www.cksir-skala.pl 

 

Skała, dn. 01.10.2020 r 

Dyrektor 

           Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale 

dr Cezary Bejm 


