Zarządzenie Nr 19/2022
z dnia 31 sierpnia 2022 r.
Dyrektorki Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury
w sprawie wprowadzenia Regulaminu opłat za zajęcia organizowane przez Nadarzyński
Ośrodek Kultury odbywające się w siedzibie oraz w świetlicach NOK-u w sezonie
2022/2023
Na podstawie Statutu NOK, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXIV.295.2016 Rady
Gminy Nadarzyn z dnia 30 listopada 2016 r. ze zmianami przyjętymi uchwałą Nr
XV.195.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 października 2019 r. (Dz. Urzęd. Woj. Maz. z
2019 r. poz.13078, z dnia 18 listopada 2019), zarządzam, co następuje:

§ 1.
1. Wprowadza się Regulamin opłat za zajęcia organizowane w NOK i podległych
świetlicach w sezonie 2022/23, będący Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 19/2022
z dnia 31 sierpnia 2022

REGULAMIN OPŁAT ZA ZAJĘCIA
1. Wprowadza się następujące opłaty za zajęcia prowadzone w Nadarzyńskim Ośrodku
Kultury w sezonie 2022/2023:
ZAJĘCIA W SIEDZIBIE NOK
- Ceramiczno - plastyczne - 120 zł miesięcznie
- Plastyka dla dużych i małych – 120 zł miesięcznie
- „Teczka do liceum” - 120 zł miesięcznie
- taneczne - 100 zł miesięcznie
- baletowe - 100 zł miesięcznie
ZAJĘCIA W ŚWIETLICACH:
- ceramiczne dla dzieci - 80 zł miesięcznie
- ceramika dla dorosłych w świetlicy w Rozalinie - 150 zł miesięcznie
- ceramika dla dorosłych w świetlicy w Urzucie, zajęcia co drugi tydzień - 100 zł miesięcznie
- Dziecięcy zespół ludowy pieśni i tańca - 150 zł miesięcznie
- Zespół ludowy pieśni i tańca (dorośli) – 150 zł miesięcznie
2. Zajęcia nieodpłatne: NOK Pęd Band, teatralne w Parolach, NOK! Teatr, „Kolorowe łapki”
w świetlicy w Rozalinie, Zajęcia warsztatowe z seniorami w świetlicy w Rozalinie.
3. Pozostałe zajęcia, nieujęte powyżej są zajęciami komercyjnymi – prowadzą je instruktorzy
niezatrudnieni w NOK a jedynie wynajmujący sale. Wysokość miesięcznej opłaty ustala
instruktor prowadzący, u niego także dokonuje się opłat.
4. Zajęcia odbywają się od 19 września 2022 r. do 16 czerwca 2023 r.
5. Odpłatność za zajęcia jest stała, niepodzielna, nie zależy od liczby zajęć w danym miesiącu,
za wyjątkiem września 2022 r., lutego 2023 r. i czerwca 2023 r. – w tych miesiącach obowiązuje
opłata w wysokości 50% ustalonej kwoty.
6. Zwolnieni z opłat za zajęcia organizowane przez Nadarzyński Ośrodek Kultury są wyłącznie
opiekunowie prawni uczestników, oraz uczestnicy pełnoletni będący pod opieką Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie pobierający świadczenia wynikające z art.8.1
Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. 2004 Nr 64 poz. 593 ze
zmianami), na podstawie stosownego zaświadczenia z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nadarzynie.

