
Legionowo, 30.12.2016 r.

Zarządzenie wewnętrzne

Zarządzam od 1 stycznia 2017 r. następującą odpłatność za udział w zajęciach sekcji 

zainteresowań oraz wynajem sal w placówkach MOK:

Opłaty za udział w zajęciach artystycznych:

 sekcje zainteresowań: teatralne, plastyczne, zespół wokalny ECHO – opłata 

miesięczna 60 zł

 zajęcia indywidualne – plastyka – 50 zł za 60 min.

 zajęcia indywidualne – nauka gry na instrumentach – 50 zł za 45 min.

 Klub malucha BRZDĄC – opłata miesięczna 350 zł

 Wesołe Maluchy – opłata miesięczna 100 zł

 Chór kameralny  – opłata miesięczna 30 zł 

 Teatr Form Niewymyślnych – opłata miesięczna 30 zł

 Grupa Teatralna Paradoks – opłata miesięczna 30 zł

 Grupa Teatralna Etiuda – opłata miesięczna 30 zł

 Próby w studiu nagrań Bunkier  – 20 zł za godzinę zegarową

 zespół wokalno-taneczny SZACHRAJ – bezpłatnie

 Klub Seniora „Zapominajka” – bezpłatnie

 Zespół ERIN – bezpłatnie

Opłaty za udział w zajęciach pobierane są od września 2016 do maja 2017.

Płatność za udział w sekcjach – do 5 dnia każdego miesiąca.

Odpłatność za udział dziecka w akcji Zima Legionowo oraz Lato Legionowo – 150 zł za jeden 

tydzień.

Opłaty za wynajem sal:

 200 zł + 23% VAT za godzinę wynajmu – działania komercyjne – sala 

widowiskowa w Ratuszu Miejskim przy ul. Piłsudskiego 41

   50 zł + 23% VAT za godzinę wynajęcia sali – MOK, ul. Norwida 10

 35 zł + 23% VAT za godzinę wynajęcia sali – MOK, ul. Targowa 65

 30 zł + 23% VAT za godzinę – działania niekomercyjne – sala widowiskowa 

w Ratuszu Miejskim przy ul. Piłsudskiego 41

   20 zł + 23% VAT za godzinę wynajęcia sali na zajęcia stałe artystyczne – MOK,

ul. Norwida 10 oraz MOK, ul. 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 

nr XXVI/334/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 listopada 2012 r. i dokumentami 

wykonawczymi, Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie wprowadza następujące ulgi:

50 % ulgi w opłatach za następujące sekcje zainteresowań:

 Sekcje plastyczne – instruktor Barbara Retmaniak – Filia MOK, ul. Targowa 65

 Sekcje teatralne – instruktor Hanna Wilczyńska – MOK, ul. Norwida 10

 Sekcja muzyczna (zajęcia grupowe) – instruktor Marek Pawłowicz – MOK, 

ul. Norwida 10 i Filia MOK, ul. Targowa 65

 Zespół wokalny ECHO – instruktor Marek Pawłowicz – MOK, ul. Norwida 10

 Klub malucha Brzdąc i Wesołe Maluchy – Filia MOK, ul. Targowa 65

50% ulgi przy zakupie biletów na imprezy dla dzieci organizowane przez Miejski Ośrodek 

Kultury.

Dyrektor MOK

Zenon Durka


