
Legionowo, 1 września 2021 roku

Zarządzenie wewnętrzne numer 3/2021

Zarządzam od 1 września 2021 roku następującą odpłatność za udział w zajęciach sekcji
zainteresowań, w zajęciach indywidualnych oraz wynajem sal w placówkach Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Legionowie

Opłaty za udział w zajęciach artystycznych

 1 Teatr ewangelizacyjny Adonai, opłata miesięczna 60 złotych
 2 zajęcia indywidualne, plastyka, 50 złotych za 60 minut
 3 zajęcia indywidualne, nauka gry na instrumentach i śpiew, 50 złotych za 45 minut
 4 klub malucha Brzdąc, opłata miesięczna 350 złotych, w tym 23 % VAT
 5 klub Wesołe Maluchy, opłata miesięczna 100 złotych, w tym 23 % VAT
 6 Legionowska Szkoła Sztuk Plastycznych

 6.1 zajęcia grupowe 2 godziny tygodniowo, opłata miesięczna 100 złotych
 6.2 zajęcia grupowe 1 godzina tygodniowo, opłata miesięczna 60 złotych

 7 malarstwo, seniorzy, opłata miesięczna 50 złotych
 8 Legionowski Chór Kameralny, opłata miesięczna 30 złotych
 9 Pracownia Śpiewu Estradowego 

 9.1 zajęcia grupowe 1 godzina tygodniowo, opłata miesięczna 80 złotych 
 9.2 zajęcia grupowe do 8 osób, 1,5 godziny tygodniowo, opłata miesięczna 120 

złotych 
 9.3 zajęcia grupowe od 9 osób, 2 godziny tygodniowo, opłata miesięczna 120 

złotych 
 9.4 zajęcia indywidualne, 40 złotych za 30 minut
 9.5 zajęcia indywidualne, 50 złotych za 45 minut
 9.6 zajęcia indywidualne, 60 złotych za 60 minut

 10 zespół muzyczny Dwa Kolory, opłata miesięczna 30 złotych
 11 gimnastyka, taniec dla seniorów, opłata miesięczna 25 złotych, w tym 23 % 

VAT
 12 Teatr Form Niewymyślnych, bezpłatnie
 13 grupa teatralna Etiuda, opłata miesięczna 30 złotych
 14 zespół wokalno taneczny Szachraj, bezpłatnie
 15 klub seniora Zapominajka, bezpłatnie
 16 zespół Erin, bezpłatnie

Opłaty za udział w zajęciach pobierane są do piątego dnia każdego miesiąca.
Odpłatność za udział dziecka w akcji Zima Legionowo oraz Lato Legionowo, 250 złotych 
za jeden tydzień, w tym 23 % VAT. Opłata nie podlega uldze z tytułu Karty Dużej Rodziny.
Osoby wnoszące opłatę za zajęcia określą w momencie wnoszenia opłaty rodzaj 
żądanego dokumentu, paragon lub faktura.

Opłaty za wynajem sal

 1 opłata 200 złotych + 23 % VAT za godzinę wynajmu, działania komercyjne, sala 
widowiskowa w Ratuszu Miejskim przy ulicy Piłsudskiego 41

 2 opłata 50 złotych + 23 % VAT za godzinę wynajęcia sali, MOK, ulica Norwida 10
 3 opłata 40 złotych + 23 % VAT za godzinę wynajęcia największej sali w filii MOK, 

ulica Targowa 65
 4 opłata 35 złotych + 23 % VAT za godzinę wynajęcia małych sal w filii MOK, ulica 

Targowa 65
 5 opłata 30 złotych + 23 % VAT za godzinę, działania niekomercyjne, sala 

widowiskowa w ratuszu miejskim przy ulicy Piłsudskiego 41



 6 opłata 20 złotych + 23 % VAT za godzinę wynajęcia sali na zajęcia stałe artystyczne 
MOK, ulica Norwida 10

 7 opłata 30 złotych + 23 % VAT za godzinę wynajęcia na zajęcia stałe artystyczne 
największej sali w filii MOK, ulica Targowa 65

 8 opłata 20 złotych + 23 % VAT za godzinę wynajęcia małych sal w filii MOK, ulica 
Targowa 65

Płatność za wynajem sal, przelewem lub gotówką przed udostępnieniem sal.
Sala udostępniana jest bezpłatnie dla Urzędu Miasta Legionowo oraz dla Starostwa 
Powiatowego w Legionowie.
W związku z wprowadzeniem legionowskiej Karty Dużej Rodziny zgodnie z Uchwałą 
numer XXVI/334/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 listopada 2012 roku i 
dokumentami wykonawczymi, Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie wprowadza 
następujące ulgi

 1 ulga 50 % w opłatach za udział w grupowych zajęciach sekcji zainteresowań 
prowadzonych przez pracowników MOK oraz za udział w zajęciach klubu malucha 
Brzdąc, klubu Wesołe Maluchy, Legionowskiej Szkoły Sztuk Plastycznych, teatru 
Adonai

 2 ulga 50 % przy zakupie biletów na imprezy dla dzieci organizowane przez Miejski 
Ośrodek Kultury.

Dyrektor MOK Legionowo

mgr Zenon Durka
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