
Zarządzenie Nr 13/2020 

Dyrektora Nowodworskiego Ośrodka Kultury  

z dnia 31.08.2020r.  

w sprawie ustalenia odpłatności za zajęcia stałe  

w Nowodworskim Ośrodku Kultury  

na sezon kulturalny 2020/2021 – cennik opłat 

 
Niniejszym ustalam cennik opłat za zajęcia stałe w Nowodworskim Ośrodku Kultury na sezon kulturalny 

2020/2021r. 

o poniższym brzmieniu: 

Cennik opłat  

za zajęcia stałe w Nowodworskim Ośrodku Kultury 

 na sezon kulturalny wrzesień 2020r. – czerwiec 2021r. 

 
I. Mieszkańcy Nowego Dworu Mazowieckiego: 

1. Zajęcia wokalne – 40 zł za m-c  

2. Zajęcia plastyczne – 40 zł za m-c   

3. Zajęcia batik – 50 zł za m-c  

4. Zajęcia sitodruk – 60 zł za m-c  

5. Zajęcia ceramiczne – 40 zł za m-c 

6. Zajęcia szachowe – 40 zł za m-c  

7. Zajęcia teatralne dla dzieci – 40 zł za m-c 

8. Zajęcia teatralne dla młodzieży i dorosłych – 40 zł za m-c 

9. Zajęcia taneczne – 40 zł za m-c  /raz w tyg./,  60 zł za m-c /dwa razy w tyg./ 

10. Zajęcia chóru – Pora na seniora – 25 zł za semestr 

 

II. Uczestnicy zajęć spoza Nowego Dworu Mazowieckiego:  

1. Zajęcia wokalne – 80 zł za m-c  

2. Zajęcia plastyczne – 80 zł za m-c   

3. Zajęcia batik – 100 zł m-c 

4. Zajęcia sitodruk – 120 zł m-c 

5. Zajęcia ceramiczne – 80 zł za m-c 

6. Zajęcia szachowe – 60 zł za m-c  

7. Zajęcia teatralne dla dzieci – 80 zł za m-c 

8. Zajęcia teatralne dla młodzieży i dorosłych – 80 zł za m-c 

9. Zajęcia taneczne – 80 zł za m-c  /raz w tyg./, 120 zł za m-c /dwa razy w tyg./ 

 

 UWAGA (przyjmujemy osoby w miarę wolnych miejsc) 

 

III. Wysokość stawek za poniższe zajęcia, w których udział dopuszczony jest bez względu na miejsce 

zamieszkania: 

1. Zajęcia nauki gry na instrumentach – 50 zł za 1 godzinę lekcyjną (45 min) 

2. Zajęcia z pilatesu – 50 zł za m-c /raz w tyg.,  100 zł za m-c /dwa razy w tyg./ 

3. Ćwiczenia muzyczne dla zespołów – 60 zł za udostępnienie sali na 1 próbę  

 

IV. Opłata za wynajem sali ustalana jest na drodze indywidulanych negocjacji z dyrektorem 

Nowodworskiego Ośrodka Kultury. 

Dopuszcza się zmiany wysokości opłat za zajęcia w Nowodworskim Ośrodku Kultury w ciągu sezonu 

kulturalnego. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                                                                                                  

 

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 31.08.2020r 


