
ZARZĄDZENIE Nr 3/ 2013 
DYREKTORA GMINNEGO O ŚRODKA KULTURY W NIEPOR ĘCIE 

z dnia 26 czerwca 2013 r. 
 
 
 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu uiszczania opłat za zajęcia w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Niepor ęcie „AKCJA LATO 2013” 
 
 
 

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zarządza się, co następuje: 
 
§ 1. Ustala się treść „Regulaminu uiszczania opłat za zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury w 
Nieporęcie „AKCJA LATO 2013””. 
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 



Załącznik do 
Zarządzenia Nr 3/ 2013 

DYREKTORA  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  

W NIEPORĘCIE 
z dnia 26 czerwca 2013 r. 

  
 

REGULAMIN UISZCZANIA OPŁAT ZA ZAJECIA 
W GMINNYM O ŚRODKU KULTURY W NIEPOR ĘCIE 

„AKCJA LATO 2013” 
 
 
§ 1. Regulamin opłat za zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury w Nieporęcie, zwany dalej 
„Regulaminem”, określa wysokość oraz zasady pobierania i monitorowania opłat za zajęcia w 
Gminnym Ośrodku Kultury w Nieporęcie, zwanym dalej „Ośrodkiem Kultury”. 
§ 2. Warunkiem udziału w zajęciach organizowanych przez Ośrodek Kultury jest podpisanie przez 
osobę dorosłą (rodzica bądź opiekuna) deklaracji uczestnictwa, stanowiącej załącznik do 
Regulaminu oraz uiszczenie opłaty. 
§ 3. Wysokość miesięcznej opłaty za zajęcia jest naliczana ryczałtowo według cennika 
znajdującego się w biurze Ośrodka Kultury. 
§ 4. Opłata jest naliczana bez względu na nieplanowaną absencję uczestnika w ciągu miesiąca. 
Wyjątek stanowi choroba trwająca powyżej 7 dni, udokumentowana zaświadczeniem lekarskim lub 
oświadczeniem pisemnym, telefonicznym lub mailowym rodzica/opiekuna. 
§ 5. Opłaty za zajęcia można uiszczać w biurze Ośrodka Kultury lub w biurze filii Ośrodka Kultury 
(odpowiednio do miejsca przeprowadzania zajęć) oraz przelewem na konto Ośrodka Kultury z 
podanym nazwiskiem, nazwą sekcji oraz miesiącem, którego opłata dotyczy (Gminny Ośrodek 
Kultury, ul. Dworcowa 9a, 05-126 Nieporęt, Bank Spółdzielczy O/Nieporęt 10 8013 1029 2003 
0070 6120 0001). 
§ 6. Opłacanie składek następuje z góry, najpóźniej do 10-go dnia bieżącego miesiąca. W 
przypadku uiszczenia opłaty przelewem rodzic lub opiekun zobowiązany jest potwierdzić ten fakt 
okazaniem stosownego dokumentu. 
§ 7. W przypadku zaległości w uiszczaniu opłat do 10-go dnia bieżącego miesiąca instruktor 
prowadzący zajęcia zawiesza uczestnika w korzystaniu z zajęć do momentu uiszczenia zaległości. 
§ 8. Dyrektor może ustalić indywidualne zwolnienia z opłat na pisemny wniosek rodzica lub 
opiekuna, uzasadniający oraz udokumentowany trudną sytuacją materialną lub rodzinną. 
§ 9. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie 
podanych przez siebie informacji w bazie danych Ośrodka Kultury. Ośrodek Kultury zobowiązuje 
się do nie udostępniania tych danych innym osobom i podmiotom oraz informuje o możliwości 
wglądu i korygowania własnych danych przez uczestnika. 
 
 



Załącznik do 
REGULAMIN  

UISZCZANIA OPŁAT  
ZA ZAJECIA 

W GMINNYM OŚRODKU KULTURY  
W NIEPORĘCIE 

„AKCJA LATO 2013” 
 
 
 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA 
 
 
Imię i nazwisko uczestnika zajęć: ......................................................................................................... 
Adres: .................................................................................................................................................... 
Nr tel./ adres e-mail: .............................................................................................................................. 
 
Zgłaszam uczestnictwo w zajęciach ………………………………….  
organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Nieporęcie „AKCJA LATO 2013”  
 
 
……………………………………….   ………………..  
 (imię i nazwisko)          (data urodzenia) 

 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem uczestnictwa w zajęciach organizowanych 
przez Gminny Ośrodek Kultury w Nieporęcie oraz cennikiem opłat za te zajęcia i zobowiązuję się 
do ich przestrzegania.  
Jestem świadomy/a egzekwowania ewentualnych zobowiązań w przypadku nieuregulowania  
płatności należnych Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Nieporęcie.  
 
 
 
Nieporęt, dnia ................................  
 
 
Podpis uczestnika/ rodzica ......................................................... 
 
 
 
 


