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Reprezentacyjny Folklorystyczny Zespół Pieśni i Taoca „Ziemia Myślenicka” 

 

REGULAMIN OPŁAT ZA ZAJĘCIA TANECZNE I WOKALNE 

w Zespole Pieśni i Taoca „Ziemia Myślenicka” 
 

obowiązujący od 1 września 2020 roku 

1. Opłaty miesięczne za zajęcia taneczne i wokalne w Reprezentacyjnym Zespole Pieśni i Taoca „Ziemia Myślenicka” 

wynoszą: 

 70 zł – za pierwsze dziecko taoczące w ZPiT „ZM”; 

 60 zł – za drugie dziecko z rodziny (rodzeostwo) taoczące w ZPiT „ZM”; 

 50 zł – za trzecie i każde następne dziecko (rodzeostwo) taoczące w ZPiT „ZM”; 

 

2. Po 5 latach nieprzerwanego uczestnictwa w zajęciach opłata miesięczna za zajęcia taneczne i wokalne w Zespole 

Pieśni i Taoca „Ziemia Myślenicka” wynosi: 

 65 zł – za pierwsze dziecko taoczące w ZPiT „ZM”; 

 55 zł – za drugie dziecko z rodziny (rodzeostwo) taoczące w ZPiT „ZM”; 

 45 zł – za trzecie i każde następne dziecko (rodzeostwo) taoczące w ZPiT „ZM”; 

 

3. Opłaty dotyczą dzieci z rodzin będących jednocześnie w danym miesiącu członkami Zespołu.  

4. Opłaty dotyczą grup działających w ramach Małej Ziemi Myślenickiej tj. Poleczka, Krakowiaczek, Mazurek, 

Kujawiak i Obertasy.  

5. Członkowie grup reprezentacyjnych, tj. balet reprezentacyjny, chór, kapele (młodzieżowa  

i reprezentacyjna) są zwolnieni z ww opłat miesięcznych za zajęcia taneczne, wokalne i muzyczne.  

6. Rodziny posiadające ważną KARTĘ 3+ wydaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice uiszczają opłatę 

według powyższych stawek pomniejszone o 5% po uprzednim okazaniu jej (lub pozostawieniu kserokopii) w ZPiT 

„Ziemia Myślenicka”.  

7. Karta Dużej Rodziny nie uprawnia do obniżenia kwoty czesnego.  

8. Karta Dużej Rodziny uprawnia do 5 % zniżki na zakup biletów wstępu na koncerty/wydarzenia organizowane 

przez Myślenickie Towarzystwo Kultury. 

9. Opłaty uiszczane są za miesiące, w których odbywają się zajęcia, tj. od września do czerwca. Za lipiec i sierpieo 

opłaty nie są pobierane.   

10. Opłaty należy uiszczad z góry za dany miesiąc, do 10 dnia miesiąca.  

11. Płatności należy dokonywad wyłącznie na wskazane konto bakowe (przelew) podając w tytule imię i nazwisko 

dziecka oraz miesiąc za który dokonywana jest opłata.  

12. Ilośd zajęd w których uczestniczy dziecko nie ma wpływu na wysokośd opłaty. Wskazane w pkt. 1-4 wartości 

czesnego są stałe.  

13. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach przez co najmniej 1 miesiąc spowodowanej chorobą lub innym 

nagłym zdarzeniem Dyrektor ZPiT „Ziemia Myślenicka” może obniżyd opłatę za dany miesiąc o 50% jedynie na 

pisemny wniosek rodzica lub opiekuna dziecka.  

14. Dyrektor ZPiT „Ziemia Myślenicka” ma prawo zwalniad z opłat lub zmniejszad opłaty  

za zajęcia po indywidualnych ustaleniach z rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka. 


