
CENNIK OPŁAT  

OGNISKO BALETOWE 

 

Od dnia 1 września 2022 roku miesięczna opłata podstawowa za zajęcia w Ognisku Baletowym w 
Domu Kultury „Śródmieście” w Białymstoku wynosi : 
 

Grupa I : 
• 60 zł – zajęcia 1 raz w tygodniu, 
• 90 zł – zajęcia 2 razy w tygodniu.  

 
Grupa II, III, IV i V : 

• 80 zł  - zajęcia 1 raz w tygodniu, 
• 110 zł – zajęcia 2 razy w tygodniu  

 
Zastrzega się możliwość zmiany wysokości opłaty w czasie trwania nauki. 

1. Opłaty należy wnosić terminowo do dnia 10-tego każdego miesiąca za miesiąc bieżący przez 
10 miesięcy roku szkolnego (przerwa wakacyjna jest zwolniona z opłat) na konto Domu Kultury 
„Śródmieście” w Białymstoku: 
 

PEKAO S.A. O/Białystok Nr 62 1240 5211 1111 0010 3558 4961 
 

2. Opłata za zajęcia jest OPŁATĄ RYCZAŁTOWĄ – co oznacza, że nieobecność na zajęciach 
nie zwalnia z opłaty w pełnej wysokości. Oznacza to również, że opłatę w pełnej wysokości 
należy wnosić w miesiącach, w których wypadają dni wolne od zajęć, tj.: podczas przerw 
świątecznych (bożonarodzeniowa i wielkanocna) oraz ferii zimowych. 

3. Przerwanie nauki przez uczestnika może nastąpić po uprzednim pisemnym 
jednomiesięcznym wypowiedzeniu (przy czym nieuczęszczanie na zajęcia w okresie 
wypowiedzenia nie zwalnia z opłaty za zajęcia). 

4. Każdy rodzaj obniżenia opłaty za zajęcia rozpatrywany jest indywidualnie przez Dyrektora 
Domu Kultury „Śródmieście” w Białymstoku po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu 
powyższego przez osobę zainteresowaną. 

 
 
ZNIŻKI I ULGI W OPŁATACH: 
 

a) na każdą kolejną osobę z rodziny (rodzeństwo) przysługuje 10% zniżki od opłaty 
podstawowej,  
b) posiadaczom aktywnej Białostockiej Karty Dużej Rodziny przysługuje 50% zniżka w 
opłacie, 
c) członkowie Ogniska Baletowego, którzy równocześnie uczęszczają na zajęcia Dziecięcej 
Grupy Wokalnej „MINIATURA” płacą jedynie za zajęcia w Ognisku Baletowym i są 
zwolnieni z opłaty za zajęcia w zespole. Zwolnienie to nie przysługuje w przypadku korzystania 
ze zniżki w ramach posiadania BKDR – w takim przypadku należy wnosić 50% opłaty za 
zajęcia w Ognisku Baletowym i 50% opłaty za zajęcia w zespole. 
 

 
ZNIŻKI NIE ULEGAJĄ SUMOWANIU. 


