Łapy, dn. 24 sierpnia 2017 roku
ZARZĄDZENIE NR 16/2017
dyrektora Domu Kultury w Łapach
w sprawie opłat za zajęcia w Domu Kultury w Łapach

§1
INFORMACJE PODSTAWOWE
1. Podstawą uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie i złożenie u instruktora
prowadzącego zajęcia deklaracji członkowskiej (dostępnej w DK Łapy lub na
stronie dklap.pl).
2. Ustala się opłatę miesięczną za zajęcia zwane dalej ceną podstawową:
a) ognisko muzyczne - 160 zł miesięcznie
b) Pracownia dorosłych Malarstwa i Rysunku – 50 zł miesięcznie
c) pozostałe zajęcia - 50 zł miesięcznie
d) uczestnictwo w zajęciach odbywających się 1x w tygodniu – 30zł
3. Opłaty miesięczne należy wnosić do 10 dnia każdego miesiąca:
a) w kasie Domu Kultury w Łapach w dni robocze pn-pt. w godzinach 8.0015.00,
b) przelewem na konto 98 1160 2202 0000 0001 7568 7186 Bank Millenium
O/Łapy (w tytule proszę podać Imię i Nazwisko dziecka/dzieci oraz rodzaj zajęć)
4. Dom Kultury od zaległych opłat będzie naliczać odsetki ustawowe.
5. Opłaty są zwolnione z podatku VAT na podstawie ustawy o podatku od
towarów i usług.
6. Dziecko ma prawo uczestniczyć w dowolnie wybranych przez siebie zajęciach
organizowanych przez Dom Kultury w Łapach.
6. Sposób naliczenia zniżek pokazują tabele na końcu dokumentu.

§2
CENY DLA POSIADACZY KARTY DUŻEJ RODZINY
1. Dom Kultury wprowadza zniżki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.
2. Podstawą uzyskania zniżki jest wypełnienie i złożenie deklaracji
członkowskiej w Domu Kultury w Łapach przy ul. Nowy Rynek 15.
3. Zniżki i opłaty dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny:

a) na pierwszego członka rodziny uczestniczącego w zajęciach zniżka 10 zł
od ceny podstawowej – dotyczy ogniska muzycznego i oraz 20% zniżki od
ceny podstawowej – na pozostałe zajęcia,
b) na drugiego członka rodziny uczestniczącego w zajęciach zniżka 50% od
ceny podstawowej – dotyczy jednych wybranych zajęć
c) trzeci i kolejny członek rodziny uczestniczący w zajęciach opłata wynosi 10
zł – dotyczy wszystkich zajęć
d) przykład naliczenia opłat pokazuje tabela nr 1 na końcu dokumentu

§3
POZOSTAŁE ZNIŻKI I OPŁATY
1. Zniżki i opłaty dla uczestników/dzieci nieposiadających Kart Dużej Rodziny:
a) pierwsze dziecko brak zniżki
b) drugie dziecko 50% ceny podstawowej – dotyczy jednych wybranych zajęć
c) w przypadku gdy dziecko uczęszcza na więcej niż jedno wybrane zajęcia
sposób naliczenia opłat pokazuje tabela nr 2 na końcu dokumentu
2. Podstawą uzyskania zniżki jest wypełnienie i złożenie deklaracji
członkowskiej w Domu Kultury w Łapach przy ul. Nowy Rynek 15.
3. Nie udziela się zniżek na zajęcia odbywające się 1x w tygodniu.

§4
ZWOLNIENIA Z OPŁAT
1. Zwalnia się z opłaty za zajęcia pod warunkiem:
a) rezygnacji z zajęć,
b) zgłoszenia najpóźniej do 1 dnia miesiąca, w którym to miesiącu dziecko
będzie miało przerwę w uczestnictwie w zajęciach,
c) w nagłych przypadkach niezależnych od uczestnika zajęć dotyczy nagłej
choroby trwającej powyżej 14 dni.
2. Zwolnienie z opłat obowiązuje także w przypadku 100% nieobecności
uczestnika na zajęciach w danym miesiącu.
3. Nie zwraca się opłaty za zajęcia w przypadku rezygnacji z zajęć w środku
miesiąca.
4. W przypadku rezygnacji z zajęć jednego z członków rodziny ulegają zmianie
również opłaty.

Tabela nr 1
karta dużej rodziny
Ognisko muzyczne
lub PIERWSZE
wybrane zajęcia

DRUGIE
Wybrane zajęcia

Pierwsze
dziecko

100% ceny
podstawowej
(Ognisko 150 zł lub
Pozostałe 40 zł)

40 zł

Drugie
dziecko

Ognisko 80 zł lub
Pozostałe 20 zł

40 zł

Trzecie
dziecko

Wszystkie zajęcia
10 zł

10 zł

Osoba
dorosła

BRAK ZNIŻEK

Tabela nr 2
POZOSTALI UCZESTNICY
Ognisko muzyczne lub
PIERWSZE wybrane zajęcia

DRUGIE i KOLEJNE
Wybrane zajęcia

100% ceny podstawowej
(Ognisko 160 zł lub Pozostałe
50 zł)

50 zł

Drugie dziecko Ognisko 80 zł, Pozostałe 25 zł

50 zł

Pierwsze
dziecko

Osoba dorosła

BRAK ZNIŻEK

