
ZARZĄDZENIE NR 37/2021 

Dyrektora Tarnogórskiego Centrum Kultury  

z dnia 31 sierpnia 2021 r. 

 

w sprawie ustalenia wyceny za 1 godz. (60 min) zajęć organizowanych w Tarnogórskim 

Centrum Kultury, dla których przewidziana jest opłata miesięczna  

 

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 oraz na podstawie § 6  

pkt 10 Regulaminu płatności za zajęcia organizowane  przez  Tarnogórskim Centrum Kultury 

wprowadzonego Zarządzeniem nr 35/2021 z dnia 31.08.2021 r. 

zarządzam: 

§ 1 

1. Wycenę za 1 godzinę (60 min) zajęć organizowanych w Tarnogórskim Centrum Kultury 

ustala Dyrektor TCK w porozumieniu z Głównym Księgowym. 

2. Wycena za 1 godz. (60 min) jest różna dla poszczególnych zajęć i wynika z uśrednienia 

składki i liczby godzin w miesiącu. 

3. Wycena za 1 godz. (60 min) będzie zwracana w przypadku zajęć, które się nie odbyły, 

zostały odwołane przez TCK. 

4. Wysokość zwrotu za zajęcia/kurs trwające powyżej lub poniżej 1 godziny (60 min) będą 

przeliczane proporcjonalnie do czasu ich trwania.  

5. Tarnogórskie Centrum Kultury na potrzeby wyceny za 1 godzinę (60 min) zajęć przyjmuje 

założenie 4 tygodnie to 1 miesiąc zajęć. 

6. Zmiany będą podawane do informacji w trybie właściwym dla tego ogłoszenia w terminie 

do 5 dni od ich zatwierdzenia.     

§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom Działów TCK.  

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 



WYCENA ZA 1 GODZINĘ (60 MINUT) ZAJĘĆ PRZY OPŁATACH 

MIESIĘCZNYCH 

 

1. Zajęcia taneczne w TCK Centrum:  

 Opłata 

miesięczna 

Wycena za  

1 godz. (60 

min) zajęć 

TESS 130,00 zł 7,00 zł 

TESS I 160,00 zł 9,00 zł 

MAŁY TESS 150,00 zł  8,00 zł 

MAŁY TESS I 160,00 zł 8,00 zł 

MINI TESS 160,00 zł 8,00 zł 

A-PSIK 130,00 zł  10,50 zł 

TESS KIDS  130,00 zł 9,00 zł  

TESS UP  80,00 zł 16,00 zł 

 

2. Zajęcia plastyczny w TCK Centrum: 

 Opłata 

miesięczna 

Wycena za  

1 godz. (60 

min) zajęć 

Kraina Wyobraźni  70,00 zł 8,75 zł 

Szkicownik  60,00 zł 6,00 zł 

 

3. Zajęcia z języka i kultury japońskiej w TCK Centrum:     

 Opłata 

miesięczna 

Wycena za  

1 godz. (60 

min) zajęć 

Grupa podstawowa I (do 10 lat) 60,00 zł 15,00 zł 

Grupa podstawowa II (od 10 lat) 75,00 zł 12,50 zł 

Grupa średniozaawansowana 75,00 zł 12,50 zł 

Grupa zaawansowana 75,00 zł 12,50 zł 

        



      

                                                                                                          

4. Zajęcia z języka i kultury chorwackiej i serbskiej w TCK Centrum: 

 Opłata 

miesięczna 

Wycena za  

1 godz. (60 

min) zajęć 

Grupa podstawowa (do 13 lat) 60,00 zł 15,00 zł 

Grupa zaawansowana 60,00 zł 15,00 zł 

                                                                                                                             

5. Zajęcia w TCK w Opatowicach: 

 Opłata 

miesięczna 

Wycena za  

1 godz. (60 

min) zajęć 

Akademia Młodego Youtubera - (8-14 lat)  88,00 zł  22,00 zł 

Gitarowe ABC – nauka gry na gitarze (6-12 lat) 45,00 zł 11,25 zł 

English Tea Senior – kultura brytyjska elementami nauki języka 

angielskiego dla seniorów 
60,00 zł  15,00 zł 

Warsztaty wokalne dla dzieci (od 5 lat) 40,00 zł 10,00 zł 

 

6. Zajęcia w TCK w Reptach Śląskich:  

 Opłata 

miesięczna 

Wycena za  

1 godz. (60 

min) zajęć 

Nauka gry na keyboardzie – indywidualny kurs dla dzieci (6-14 lat) 

1 lekcja – 30 min. 
140,00 zł 70,00 zł* 

Gitarowe ABC – nauka gry na gitarze (6-12 lat) 45,00 zł 11,25 zł 

Zajęcia wokalne dla dzieci – zajęcia wokalne dla dzieci (6-14 lat) 40,00 zł 10,00 zł 

 

*jedne zajęcia trwają 30 min – cena za 1 zajęcia 35,00 zł 

Ustalone opłaty obowiązują od dnia 1 września 2021 r. 

 

 


