
Załącznik nr 1  
do Regulaminu  

zasad  organizacyjnych 
 i pobierania opłat za udział  

w sekcji instrumentalnej  

działającej w Gminnym Centrum Kultury  

oraz ich wysokości 

 

ZGŁOSZENIE – UMOWA do udziału dziecka w sekcji instrumentalnej  
GMINNE CENTRUM KULTURY, UL. BROWARNA 7, 66-120 KARGOWA 

 
Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………………………Data urodzenia dziecka …………………………………………………………………….. 
 
PESEL dziecka …………………………………………………………………………………… Telefon/kom.…………………………………………………………. 
 
Dane rodziców (imiona i nazwiska), którym przysługuje pełna władza rodzicielska:………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Dokładny adres zamieszkania: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

1. W ramach niniejszego zgłoszenia GCK Kargowa gwarantuje: 
a) W miesiącach od października 2022 r. do czerwca 2023 r. cykl nauczania w sekcji instrumentalnej w ramach minimum 25 

spotkań na terenie GCK Kargowa; zajęcia prowadzone będą do dnia 30.06.2023r.. 
2. Rodzice/opiekunowie dziecka uczęszczającego na sekcję w GCK Kargowa zobowiązują się do: 

a) Zapewnienia udziału dziecka w zajęciach od października 2022 r. do czerwca 2023 r. (oprócz szczególnych wypadków 
losowych), 

b) Odbioru dziecka z zajęć najpóźniej 15 minut po zakończeniu zajęć, 
c) Wniesienia opłaty za roczny cykl nauki; terminy płatności są podane poniżej: 

I rata za października’22 – płatne do 20 października 

2022 r. 

 

 

 

*RATY SĄ NIEZMIENNE  

I DOTYCZĄ CYKLU MIN 25 ZAJĘĆ W CIĄGU ROKU 

 (OD PAŹDZIERNIKA’22 DO CZERWCA’23) A NIE POJEDYNCZYCH 

MIESIĘCY 

II rata za miesiąc listopad’22 – płatne do 10 listopada 

2022 r. 

III rata za miesiąc grudzień’22 –  do 10 grudnia 2022r. 

IV rata za miesiąc styczeń’23 – do 10 stycznia 2023 r. 

V rata za miesiąc luty’23 – do 10 lutego 2023 r.  

VI rata za miesiąc marzec’23 – do 10 marca 2023 r. 

VII rata za miesiąc kwiecień’23 – do 10 kwietnia 

2023r. 

VIII rata za miesiąc maj’23 – do 10 maj 2023 r. 

IX rata za miesiąc czerwiec’23 – do 10 czerwca 2023r. 

 

 
d) W przypadku nagminnego zalegania z opłatami za zajęcia, dopuszcza się możliwość zawieszenia uczestnictwa dziecka  

w zajęciach, 
e) Opłata całoroczna lub raty w odpowiedniej wysokości (wynikającej z regulaminu) powinny być wnoszone przelewem  

na konto: 

GCK Kargowa: BS Kożuchów o/Kargowa 09 9673 0007 0020 0208 1357 0001 
Tytuł przelewu: numer PESEL dziecka, Imię i Nazwisko dziecka, sekcja instrumentalna, miesiąc 
Przykład: 123456789012, Adam Nowak, sekcja instrumentalna, styczeń 

Proszę wypełnić i oddać jeden egzemplarz instruktorowi 
prowadzącemu zajęcia, drugi zachować w domu. 

 


