
TABELA ODPŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA BCK. 

Podstawa: Regulamin zajęć artystycznych Brzeskiego Centrum Kultury w sezonie artystycznym 2022/2023 

W sezonie artystycznym zajęcia artystyczne prowadzone są odpłatnie – przy czym opłata jest opłatą jednorazową – 

wpisową (zwana dalej wpisowym).  

Wpisowe płatne jest jednorazowo w terminie do 10.11.2022 w kasie w Biurze Podawczym BCK. Honorowane są 

płatności kartą lub gotówką. W przypadku późniejszego niż 10.11.2022 zapisania się na zajęcia, wpisowe musi zostać 

opłacone przez uczestnika lub rodzica/opiekuna w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty przyjęcia na zajęcia. 

Wysokość opłaty wpisowej: Opis:  

100 zł opłata wpisowa regularna od 1 uczestnika zajęć 
 

80 zł opłata wpisowa od 1 uczestnika zajęć, w przypadku, gdy z oferty zajęciowej BCK 
na stałe korzystają minimum 2 osoby zamieszkujące w jednym gospodarstwie 
domowym (np. rodzeństwo, mama/ojciec i dziecko, itp.) – obowiązuje wyłącznie 
przy płatności za dwie osoby przy jednej transakcji,  

70 zł opłata wpisowa od 1 uczestnika zajęć, w przypadku, gdy z oferty zajęciowej BCK 
na stałe korzystają minimum 3 osoby i więcej zamieszkujące w jednym 
gospodarstwie domowym (np. rodzeństwo, mama/ojciec i 2 dzieci, itp.) – 
obowiązuje wyłącznie przy płatności za wszystkie osoby z jednego gospodarstwa 
domowego przy jednej transakcji 

60 zł opłata wpisowa od 1 uczestnika zajęć w przypadku posiadania przez rodzinę karty 
dużej rodziny, opolską kartę rodziny i seniora, kartę seniora (lub odpowiednika) 

10 zł opłata wpisowa dla uczestników powyżej 16. roku życia, którym nadano 
honorowy tytuł „artysty BCK”. Tytuł nadawany jest przez dyrektora BCK i radę 
instruktorów. 

 

1. Opłata wpisowa jest obowiązkowa i nie jest zwracana w całości albo w części w przypadku rezygnacji z zajęć  

w trakcie sezonu artystycznego, nieobecności uczestnika lub instruktora spowodowanej chorobą lub innymi 

powodami.  

2. W przypadku, gdy uczestnik korzysta z więcej niż jednych zajęć – opłata wpisowa nie jest podwyższana, nie jest 

mnożona przez liczbę zajęć i sekcji, z których korzysta uczestnik, tj. jej wysokość jest taka, jak w przypadku 

korzystania z zajęć z jednej sekcji/grupy, tj. w kwotach określonych w ust. 3 pkt. III. Reasumując, wpisowe uiszczane 

jest jeden raz niezależnie od liczby zajęć z oferty BCK objętych niniejszym regulaminem. 

3. Opłata wpisowa dotyczy zajęć realizowanych w terminie 01.09.2022-30.06.2022.  

4. Opłata wpisowa dotyczy zajęć organizowanych przez BCK. W przypadku zajęć realizowanych przez podmioty 

zewnętrzne, zajęć zleconych, np. zajęcia bębnowe, zajęcia Tai Chi, zajęcia taneczne dla pań prowadzone przez 

podmiot zewnętrzny obowiązują inne stawki – określane przez podmiot realizujący zajęcia. Niniejszy regulamin 

tych zajęć nie obejmuje, dodatkowo także uczestnicy tego typu zajęć nie uiszczają opłaty wpisowej, a ponoszą 

jedynie ewentualne koszty udziału w nich – zgodnie z ustaleniami podmiotu prowadzącego zajęcia.  

5. Potwierdzeniem dokonanej wpłaty jest paragon i karnet wydany na rok artystyczny 2022/2023.  

6. BCK zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian odnośnie wysokości opłat w tym do ustalenia innych wysokości 

opłat także w ciągu roku artystycznego lub w odniesieniu do konkretnej grupy zajęciowej.  

7. BCK zastrzega, że może zwolnić z obowiązku wniesienia opłaty wpisowej konkretnych uczestników zajęć,  

na podstawie wniosku uczestnika lub jego rodziców. Wniosek powinien zawierać podstawę i uzasadnienie  

(np. związane z trudną sytuacją materialną lub z opisaniem innych okoliczności), na mocy których dyrektor BCK 

podejmie decyzję o zwolnieniu z opłat lub udzieleniu bonifikaty. Wniosek powinien zostać złożony  

za pośrednictwem instruktora do dyrektora lub bezpośrednio do dyrektora BCK lub kierownika ds. organizacji 

imprez i marketingu BCK. Dyrektor w uzasadnionych przypadkach może także z własnej inicjatywy zwolnić 

niektórych uczestników z wniesienia opłaty wpisowej.  


