
 

Zarządzenie Dyrektora  

Centrum Kultury ,,Zamek w Toszku”  

nr 1/09/2022 

z dnia 14 września 2022 r. 

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady zajęć edukacyjnych, pracowni i 

zespołów artystycznych działających przy Centrum Kultury ,,Zamek w Toszku” oraz ustalenia 

opłaty za zajęcia edukacyjne w roku szkolnym 2022/2023 

 
§1  
 

1. Wprowadza się Regulamin określający zasady działania zajęć edukacyjnych i zespołów artystycznych 
działających w Centrum Kultury ,,Zamek w Toszku” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 
§2 
 

1. Wprowadza się następujące wysokości opłat miesięcznych za zajęcia dla dzieci: 
a) za zajęcia: tańca, zajęć plastycznych, muzyki dawnej Tibiarum Scholares, mażoretek, wokalne, 
instrumentalne, baletu: 
- od dziecka z Gminy Toszek uczestniczącego w pierwszej sekcji                  -  60  zł    
- od dziecka z Gminy Toszek uczestniczącego w kolejnych sekcjach              - 30  zł    
- od dziecka spoza Gminy Toszek                    - 70 zł 

- od dziecka spoza Gminy uczestniczącego w kolejnych sekcjach  - 35 zł 

b) za zajęcia ceramiki (dwa razy w miesiącu) – 75 zł  

c) za zajęcia nauki jazdy na rolkach (4 razy w miesiącu) – 60 zł  ( nie przysługuje ulga 50 % dla     

 rugiej sekcji) 

2. Opłata za zajęcia dla dorosłych: 

a) jogi – 65 zł/miesiąc/4 zajęcia 

b) pilates – 60 zł/miesiąc/ 4 zajęcia 

c) step – 60 zł/miesiąc/4 zajęcia 

d) gimnastyka ogólnorozwojowa – 80 zł/miesiąc/8 zajęć 

e) karnet za osiem wybranych zajęć spośród pilatesu,stepu, gimnastyki – 90 zł/miesiąc/8 

zajęć (mieszane) 

Karnet jest do nabycia w biurze CK Zamek w Toszku po uprzednim opłaceniu karnetu 

przelewem bankowym. Instruktorzy będą ewidencjonować obecności na otrzymanym 

karnecie. Po wykorzystaniu limitu ośmiu zajęć, można wykupić kolejny karnet. 

f) warsztaty ceramiki – 85 zł/ dwa zajęcia w miesiącu 

g) pracownia rysunku i malarstwa – 60 zł/ miesiąc/4 zajęcia  

3. Udział w zajęciach: chóru TRYL jest bezpłatny. 

4. Za okres ferii zimowych i świątecznych opłata nie ulega obniżeniu. Nieobecność 

dziecka/dorosłego na zajęciach przez część miesiąca nie powoduje obniżenia opłaty. Opłatę 

za zajęcia dla dzieci i dorosłych należy wnosić do 5 dnia każdego miesiąca. Opłata za 

zajęcia jest płatna przelewem na rachunek bankowy nr38 8454 1024 2008 1400 0062 0001. 

5. Opis przelewu powinien zawierać następujące informacje: imię i nazwisko 

dziecka/dorosłego uczestnika, nazwa zajęć/karnet i miesiąc, który jest opłacany.   

 
§3 
 

1. Zarządzenie powierzam do wykonania instruktorowi Działu Marketingu i Organizacji Imprez   
 
                        §4 
 
            1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14.09.2022 r.  


