Płatności za zajęcia w sekcji pianina w roku szkolnym 2020/2021

1. Opłata miesięczna za zajęcia wynosi 280zł. – tj. 8 lekcji 30 minutowych lub 4 lekcje 60 minutowe.
2. W przypadku gdy zajęcia rozpoczynają się w połowie miesiąca lub gdy uczestnik rozpoczyna swój
udział w zajęciach w połowie miesiąca, opłata za ten miesiąc wynosi 50% stawki miesięcznej/ termin
„połowa miesiąca” oznacza 15 dzień danego miesiąca/.
3. W przypadku większej lub mniejszej ilości zajęć (5.zajęć, ferie, przerwa świąteczna itp.) kwota
opłaty zostanie odpowiednio zwiększona lub zmniejszona.
4. Za lekcje, które nie odbyły się z powodu nieobecności uczestnika, nie ma możliwości zwrotu opłaty
ani możliwości ich późniejszego odrobienia. Wyjątek stanowi dłuższa nieobecność dziecka (co
najmniej 1 miesiąc) spowodowana zdarzeniem losowym, kwarantanną lub chorobą, po uprzednim
powiadomieniu Instruktora i Sekretariatu Centrum Kultury.
5. W przypadku odwołania zajęć przez Instruktora dokonana wpłata zostaje zaksięgowana na następny
miesiąc.
6. Opłatę za zajęcia należy wnosić z góry, do dnia 5-tego każdego miesiąca.
7. Wpłaty można dokonać tylko przelewem na konto Centrum Kultury w Błoniu o numerze 33 1020
1055 0000 9102 0256 6719, podając: imię i nazwisko uczestnika, nazwę zajęć oraz miesiąc, jeśli są
Państwo posiadaczami KARTY 3+ należy podać jej numer /np. Jan Kowalski, plastyka, październik,
karta3+ nr 123456/. Należy również podać nazwisko instruktora.
8. Rezygnacja z zajęć nie zwalnia Uczestnika od obowiązku uregulowania zaległych opłat.
9. Uczestnik zajęć nie ma prawa samodzielnego zmniejszania odpłatności za zajęcia.
10. Karta 3+ ( Karta Dużej Rodziny), wydana dla mieszkańców z terenu Gminy Błonie uprawnia do
zmniejszenia opłaty za zajęcia o 50% (dla dzieci i młodzieży).
11. Karta + (Karta Dużej Rodziny), wydana mieszkańcom innych gmin uprawnia do zmniejszenia opłat
tylko i wyłącznie w przypadku podpisania przez dana gminę porozumienia z Centrum Kultury w
Błoniu. Porozumienie określa także wysokość ulgi.

Zapoznałam/em się z treścią cennika i zobowiązuję się do przestrzegania jego zapisów oraz do regularnego
wnoszenia opłat z tytułu przynależności do wybranej sekcji.

Data i podpis

