
ZARZĄDZENIE NR 55/2020 

Dyrektora Tarnogórskiego Centrum Kultury  

z dnia 6 listopada 2020 r. 

 

w sprawie wykazu zajęć i kursów oraz wysokości opłat za zajęcia   

i kursy prowadzone przez Tarnogórskie Centrum Kultury w formie on-line. 

 

Na podstawie § 9 pkt 3h Statutu Tarnogórskiego Centrum Kultury w Tarnowskich Górach 

nadanego Uchwałą Nr XXXVII/403/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia  

30 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie 

Tarnogórskie Centrum Kultury w Tarnowskich Górach ze zmianami, na podstawie § 1 pkt 2 

Regulaminu płatności za zajęcia i kursy organizowane przez Tarnogórskie Centrum Kultury 

wprowadzonego Zarządzeniem nr 40/2020 z dnia 23.09.2020 r. oraz na podstawie § 1 

Zarządzenia nr 54/2020 z dnia 06.11.2020 r.  dotyczącego zmian w organizacji zajęć i wydarzeń 

organizowanych przez Tarnogórskie Centrum Kultury w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii.  

zarządzam: 

§ 1 

1. Wykaz oraz opłaty za zajęcia/kursy prowadzone przez Tarnogórskie Centrum Kultury  

on-line ustala Dyrektor TCK w porozumieniu z Głównym Księgowym. 

2. Wysokość opłat jest różna dla poszczególnych zajęć/kursów.  

3. Tarnogórskie Centrum Kultury dopuszcza: 

- opłatę miesięczną – opłata za zajęcia/kurs obejmująca dany miesiąc kalendarzowy 

- opłatę semestralną – opłata za zajęcia/ kurs obejmująca cały semestr zimowy lub letni.   

4. Cennik za zajęcia/kursy zawiera: 

- nazwa zajęć, 

- wysokość opłaty, 

- opcje płatności. 

§ 3 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom Działów TCK.  

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 

do ZARZĄDZENIA nr  55/2020  

Dyrektora Tarnogórskiego Centrum Kultury  

z dnia 06.11.2020 r.  

 

WYKAZ ZAJĘC I KURSÓW ORAZ OPŁAT – zajęcia prowadzone w trybie on-line 

 

1. Zajęcia taneczne w TCK w Centrum:  

 Opłata miesięczna od 11.2020 r. 

TESS 35,00 zł  

TESS I 55,00 zł  

MAŁY TESS 55,00 zł 

MAŁY TESS I 50,00 zł  

MINI TESS 50,00 zł  

A-PSIK 50,00 zł  

TESS UP  30,00 zł  

 Opłata semestralna pomniejszona proporcjonalnie do opłaty miesięcznej.  

2. Zajęcia i kurs plastyczny w TCK w Centrum: 

 Opłata semestr 

zimowy 

Opłata semestr 

letni 

Opłata 

miesięczna 

Kraina Wyobraźni 198,00 zł 198,00 zł 55,00 zł 

Szkicownik 162,00 zł 162,00 zł 45,00 zł  

 

3. Kurs z kultury japońskiej w TCK w Centrum: 

 Opłata semestr 

zimowy 

Opłata semestr 

letni 

Opłata 

miesięczna 

Grupa podstawowa  192,00 zł 192,00 zł 60,00 zł 

Grupa zaawansowana 192,00 zł 192,00 zł 60,00 zł 

                                                                                                                           

4. Kurs z kultury chorwackiej i serbskiej w TCK w Centrum: 

 Opłata semestr 

zimowy 

Opłata semestr 

letni 
Opłata miesięczna 

Grupa średniozaawansowana 216,00 zł 216,00 zł  60,00 zł 

                                                                                                                             

 

 

 

 



5. Zajęcia  i kursy w  TCK w Lasowicach: 

 Opłata semestr 

zimowy 

Opłata semestr 

letni 
Opłata miesięczna 

Gitarowe ABC – nauka gry na 

gitarze (6-12) 
91,00 zł 91,00 zł - 

 

6. Zajęcia i kursy  w TCK w Opatowicach: 

 Opłata semestr 

zimowy 

Opłata semestr 

letni 
Opłata miesięczna 

Akademia Młodego Youtubera -   

(8-14) * 
80,00 zł  - - 

 

7. Zajęcia i kursy w TCK w Reptach Śląskich  

 Opłata semestr 

zimowy 

Opłata semestr 

letni 
Opłata miesięczna 

Nauka gry na keyboardzie – 

indywidualny kurs dla dzieci (6-

14),  

1 lekcja – 30 min. 

320,00 zł 320,00 zł  - 

Gitarowe ABC – nauka gry na 

gitarze (6-12) 
91,00 zł 91,00 zł - 

 

8. Zajęcia i kursy w TCK w Strzybnicy  

 Opłata semestr 

zimowy 

Opłata semestr 

letni 
Opłata miesięczna 

Gitarowe ABC – nauka gry na 

gitarze dla dzieci i młodzieży (7+) 
91,00 zł  91,00 zł  - 

 

Ustalone opłaty obowiązują od dnia 6 listopada 2020 r.  


