
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2020 z dnia 01.09.2020 roku  

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Sulejowie w sprawie 

ustalenia Cenników Zajęć w Miejskim Ośrodku Kultury w Sulejowie na 

rok szkolny 2020/2021.  

Cennik opłat za zajęcia dla dzieci  
organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie 

Rok szkolny 2020/2021 

 

 

 

 

 

 

miesiąc Plastyka Zajęcia 
instrumentalne 

Zajęcia 
wokalne 

Zajęcia 
teatralne 

Wrzesień 
2020  

30 zł 
 (4 zajęcia) 

80 zł 
(3 zajęcia) 

50 zł 
(4 zajęcia) 

20 zł 
(3 zajęcia) 

Październik 
2020 

30 zł  
(4 zajęcia) 

80 zł  
(5 zajęć) 

50 zł 
 (4 zajęcia) 

20 zł 
(4 zajęcia) 

Listopad 2020 30 zł 
 (5 zajęć) 

80 zł  
(4 zajęcia) 

50 zł 
 (3 zajęcia) 

20  zł 
(4 zajęcia) 

Grudzień 2020 15 zł  
(2 zajęcia) 

80 zł 
 (3 zajęcia) 

50 zł  
(4 zajęcia) 

20 zł 
(3 zajęcia) 

Styczeń 2021 30 zł  
(4 zajęcia) 

80 zł 
(4 zajęcia) 

50 zł  
(3 zajęcia) 

20 zł 
(4 zajęcia) 

Luty 2021 15 zł  
(2 zajęcia) 

40 zł 
(2 zajęcia) 

25 zł 
(2 zajęcia) 

10 zł 
(2 zajęcia) 

Marzec 2021 30 zł  
(5 zajęć) 

80 zł  
(4 zajęcia) 

50 zł  
(5 zajęć) 

20 zł 
(4 zajęcia) 

Kwiecień 2021 30 zł  
(3 zajęcia) 

80 zł  
(4 zajęcia) 

50 zł  
(4 zajęcia) 

20 zł 
(4 zajęcia) 

Maj 2021 30 zł  
(4 zajęcia) 

80 zł  
(4 zajęcia) 

50 zł  
(4 zajęcia) 

20 zł 
(4 zajęcia)  

Czerwiec 2021 15 zł  
(2 zajęcia) 

40 zł  
(3 zajęcia) 

25 zł  
(3 zajęcia) 

10 zł 
(3 zajęcia)  



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 8/2020 z dnia 01.09.2020 roku  

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Sulejowie w sprawie 

ustalenia Cenników Zajęć w Miejskim Ośrodku Kultury w Sulejowie na 

rok szkolny 2020/2021.  

Cennik opłat za zajęcia dla dorosłych  
organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie 

Rok szkolny 2020/2021 

1. AEROBIK  

- karnet 8 wejść – 70 zł ( karnet ważny 5 tygodni) 

- ½ karnetu 4 wejścia – 35 zł ( karnet ważny 3 tygodnie) 

- 1 wejście 10 zł 

   2. BUP z UŻYCIEM STEPÓW 

- karnet 8 wejść – 70 zł ( karnet ważny 5 tygodni) 

- ½ karnetu 4 wejścia – 35 zł ( karnet ważny 3 tygodnie) 

- 1 wejście 10 zł 

W przypadku zakupu karnetów na drugie zajęcia obowiązuje upust 10 zł. 

 

 

 

 


