
02/2017 stawka za miesiąc 

zniżka 10 %*  dla 

rodzeństwa 

korzystających z zajęć

zniżka 10%* dziecko uczęszcza na inne 

zajęcia (np.plastyka, programowanie,  

śpiew,taniec)

zniżka 10%* uregulownie 

płatności za cały kwartał                           

opłata za 3 m-ące

Karta Dużej Rodziny 30% **

Zajęcia taneczne ATUT 15,00 zł 14,00 zł 14,00 zł 81,00 zł 11,00 zł

Zajecia taneczne +akrobatyka 

ATUT
30,00 zł 27,00 zł 27,00 zł 135,00 zł 21,00 zł

Zajęcia taneczne z akrobatyką 

PERFEKTA
30,00 zł 27,00 zł 27,00 zł 135,00 zł 21,00 zł

Taniec towarzyski dla dzieci
15,00 zł 14,00 zł 14,00 zł 81,00 zł 11,00 zł

Akrobatyka 19,00 zł 17,00 zł 17,00 zł 68,00 zł 13,00 zł

Studio piosenki 20,00 zł 18,00 zł 18,00 zł 54,00 zł 14,00 zł

Szkółka plastyczna 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 54,00 zł 7,00 zł

Akademia rysunku i malarstwa 30,00 zł 27,00 zł 27,00 zł 81,00 zł 21,00 zł

Programowanie Scratch 11,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 41,00 zł 8,00 zł

Ognisko muzyczne gitara-2 dzieci
45,00 zł nie obowiązuje nie obowiązuje 243,00 zł 32,00 zł

Ognisko muzyczne gitara-3 dzieci
38,00 zł nie obowiązuje nie obowiązuje 202,00 zł 27,00 zł

Ognisko muzyczne gitara-4 dzieci
30,00 zł nie obowiązuje nie obowiązuje 162,00 zł 21,00 zł

CENNIK ZAJĘĆ   W PIŃCZOWSKIM SAMORZĄDOWYM CENTRUM KULTURY

**** opłaty zostały zaokrąglone do pełnych złotych według ogólnie obowiązujęcy zasad zaokrąglania tzn. do 49 gr zaaokrąglamy w dół; od 50 gr zaokrąglamy w górę do pełnych zł.

***** zniżka 10 % miesięczna nie obowiązuje w przypadku ogniska muzycznego oraz języka angielskiego

* zajęcia taneczne i akrobatyka traktowane są jako całość i od tych dwóch zajęć nie ma 10 % zniżki, zniżkę można zastosować z tytułu jednego uprawnienia (tzn. albo z tytułu uczęszczania na 

różne zajęcia , albo z tytułu uczęszczania rodzeństwa na zajęcia, albo z tytułu wniesienia opłat kwartalnie)

** zastosowanie zniżki karty dużej rodziny wymaga podania bezwzględnie nr karty dużej rodziny i nie łączy się ze zniżką 10 %

Język angielski opłata ustalona z instruktorem (opłaty podzielone na 4 raty po 150 zł),       godzina zajęć 20 zł 

*** zniżki(10 %) mają zastosowanie pod warunkiem wniesienia opłat w terminie-  do końca danego miesiąca


