
 
Załącznik nr 3 
do Regulaminu funkcjonowania zespołów, klubów i kół zainteresowań działalności kulturalnej  
w Centrum Kultury w Łęcznej 
 
Wysokość opłat za przynależność dzieci, młodzieży i dorosłych do zespołów artystycznych 
działających w Centrum Kultury i CK – Osiedlowy Dom Kultury w Łęcznej w sezonie artystycznym 
2022/2023 
Miesięczna opłata za przynależność do zespołów wynosi: 
 

Zespół artystyczny lub koło zainteresowań 
Wysokość opłaty 

 za miesiąc 
 wysokość opłat 

 z KDR 

Taniec nowoczesny - zajęcia raz w tygodniu  60 
min
  

50 zł. 
40 zł 

Taniec nowoczesny - zajęcia dwa razy w tygodniu po 60 min 90 zł. 80zł  

Taniec nowoczesny - zajęcia raz w tygodniu po 90 min. 70 zł 60 zł 
Taniec nowoczesny - zajęcia dwa razy w tygodniu po 90 min. 140zł 120 zł 

Taniec towarzyski dla dorosłych -zajęcia dwa razy  
w tygodniu 

100 zł 
- 

Kreatywne Gordonki 50 zł. 40 zł 

Kratywny maluch 50 zł 40 zł. 

Balet klasyczny- zajęcia dwa razy w tygodniu  120 zł 110 zł 

Chór „Na ludową nutę z przytupem” dla dorosłych  nieodpłatnie nieodpłatnie 

Akademia chóralna nieodpłatnie nieodpłatnie 

Zespół wokalno-instrumentalny „Babeczki z 
rodzynkami” 

nieodpłatnie 
nieodpłatnie 

Kółko plastyczne dla dzieci 50 zł  40 zł 

Kółko plastyczne dla młodzieży – malarstwo 2 godz. 60 zł 50 zł 

Kółko plastyczne dla dorosłych 40 zł/4x zajecia - 

Zajęcia teatralne nieodpłatnie nieodpłatnie 

Warsztaty fotograficzne 50 40 

Klub KORDONEK 20 zł 10 zł 

Klub 50+ nieodpłatnie nieodpłatnie 

e-SENIOR – warsztaty komputerowe nieodpłatnie nieodpłatnie 

Kapela Podwórkowa „Bum Ta Ra Ra”  nieodpłatnie nieodpłatnie 

Nauka gry na instrumentach: indywidualne/grupowe 
akordeon, gitara 

110 zł/4x 45 min 
100 zł/4x 45 min 

Zajęcia wokalno-musicalowe 50 zł/4x 45 min 400 zł/4x 45 min 

Laboratorium teatru 50 zł  40 zł 

Laboraarte 50 zł  40 zł 

Rękodzielnia 60 zł 50 zł 

 
Opłaty za przynależność do zespołu dokonuje się w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, wyłącznie 
przelewem na konto Centrum Kultury w Łęcznej: PKO BP 81 1020 3206 0000 8802 0084 1064, 
w tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko członka zespołu/zajęć, nazwę zespołu/zajęć w którym 
uczestniczy oraz miesiąc, którego wpłata dotyczy. Nie ma możliwości odliczeń za nieobecności. 
 
Opłaty za pozostałe zajęcia ( płatne u instruktora) 

Warsztaty informatyczne z Cyber Skill Robotyka 140 zł 
MINECRAFT 160 zł 

 

Zumba fitness 15 zł /60 min  

Nauka gry na fortepianie 190 zł/ 4x 60 min  

Studio wokalne „Pracownia głosu”  240 zł /4x 60 min  

 


