
Cennik obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2019 r. 

1. Odpłatność za zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych odbywające się raz w tygodniu - 

mieszkańców Miasta Sejny wynosi 30 zł od osoby za miesiąc (nie dotyczy zajęć dla 

dorosłych: joga, ceramika, Chór Ziemi Sejneńskiej, Zespół wokalny Nachodne oraz zajęć dla 

dzieci: Spotkania z muzyką - zajęcia umuzykalniające dla dzieci) 

a. w przypadku uczestników z tej samej rodziny odpłatność ta kształtuje się następująco: 

pierwsza osoba: 30 zł, druga: 20 zł, trzecia i każda kolejna: 15 zł. 

b. w przypadku uczestnictwa w różnego rodzaju zajęciach wnosi się jedną opłatę za 

droższe zajęcia. 

2. Odpłatność za zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych odbywające się raz w tygodniu - 

niezamieszkałych na terenie Miasta Sejny wynosi 35 zł od osoby za miesiąc (nie dotyczy 

zajęć dla dorosłych: joga, ceramika, Chór Ziemi Sejneńskiej, Zespół wokalny Nachodne oraz 

zajęć dla dzieci: Spotkania z muzyką - zajęcia umuzykalniające dla dzieci): 

a. w przypadku uczestników z tej samej rodziny odpłatność ta kształtuje się    

     następująco: pierwsza osoba: 35 zł, druga: 25 zł, trzecia i każda kolejna: 20 zł. 

b. w przypadku uczestnictwa w różnego rodzaju zajęciach wnosi się jedną opłatę za   

    droższe zajęcia. 

3. Odpłatność za zajęcia dla dorosłych: joga, ceramika wynosi 60 zł od osoby za miesiąc dla 

mieszkańców Miasta Sejny oraz 70 zł za miesiąc dla pozostałych osób. W przypadku 

uczestnictwa w nie wszystkich zajęciach odbywających się w danym miesiącu odpłatność za 

pojedyncze zajęcia dla dorosłych: joga, ceramika wynosi 20 zł  bez względu na miejsce 

zamieszkania. 

4. Udział w pierwszych zajęciach (na próbę), o ile nie zakończy się zapisaniem na dane zajęcia i 

deklaracją uczestnictwa w nich zawsze jest bezpłatny. 

5. Odpłatność za zajęcia o charakterze indywidualnym lub kameralnym: Spotkania z muzyką - 

zajęcia umuzykalniające dla dzieci wynosi: 50 zł od osoby za miesiąc dla mieszkańców 

Miasta Sejny, 60 zł za miesiąc dla pozostałych osób. 

6. Uczestnicy zajęć: Chór Ziemi Sejneńskiej, Zespół wokalny Nachodne są zwolnieni z 

wnoszenia opłat za zajęcia ze względu na występy sceniczne na rzecz Ośrodka Kultury i 

innych instytucji Sejneńszczyzny, które są konsekwencją uczestnictwa w zajęciach. 

7. Odpłatność za zajęcia dla dzieci lub młodzieży odbywające się dwa razy w tygodniu - 

mieszkańców Miasta Sejny wynosi 50 zł od osoby za miesiąc (taniec Hip-Hop) 

a) w przypadku uczestników z tej samej rodziny odpłatność ta kształtuje się następująco: pierwsza 

osoba: 50 zł, druga: 30 zł, trzecia i każda kolejna: 25 zł. 



b) w przypadku uczestnictwa w różnego rodzaju zajęciach wnosi się jedną opłatę za droższe 

zajęcia. 

8. Odpłatność za zajęcia dla dzieci lub młodzieży odbywające się dwa razy w tygodniu - 

niezamieszkałych na terenie Miasta Sejny wynosi 60 zł od osoby za miesiąc (taniec Hip-

Hop) 

a) w przypadku uczestników z tej samej rodziny odpłatność ta kształtuje się następująco: pierwsza 

osoba: 60 zł, druga: 40 zł, trzecia i każda kolejna: 30 zł. 

b) w przypadku uczestnictwa w różnego rodzaju zajęciach wnosi się jedną opłatę za droższe 

zajęcia. 

       9. Uczestnicy zajęć w wieku do 19 lat (dzieci i młodzież uczący się) bez względu na adres 

zamieszkania, w ramach uiszczanej opłaty za zajęcia mają wstęp wolny na organizowane przez 

Ośrodek Kultury w Sejnach, odpłatne i biletowane wydarzenia kulturalne: koncerty, spektakle, z 

którego mają prawo korzystać w trakcie trwania zajęć i okresu wnoszenia opłat (bez wakacji). 

      10. Do uczestników zajęć, o ile są z nich zadowoleni, i mogą sobie na to pozwolić zwracamy się 

z prośbą o przekazywanie dowolnie wyższych kwot opłat za zajęcia, które wspomogą organizację 

zajęć i prowadzenie działalności kulturalnej w Ośrodku Kultury w Sejnach. 

      11. Do uczestników zajęć spoza miasta Sejny zwracamy się z prośba o zrozumienie, że wyższe 

opłaty za zajęcia nie są żadną formą dyskryminacji tylko wynikają z prostego faktu, że działalność 

Ośrodka Kultury w Sejnach jest finansowana tylko i wyłącznie ze środków Miasta Sejny, a więc 

także z podatków jego mieszkańców. Natomiast dużą grupą uczestników są osoby spoza Miasta 

Sejny, zwłaszcza Gminy Sejny (około 30 % wszystkich uczestników), która żadnej placówki kultury 

nie prowadzi, ale pomimo tego naszej działalności w żaden sposób nie chce wesprzeć. 

Zdecydowanie bardziej komfortowa była by sytuacja, w której opłaty za zajęcia były by równe dla 

Wszystkich lub gdyby zajęcia mogły odbywać się bez opłat, co było by możliwe przy odpowiednim 

wsparciu. Jedyne, o co możemy prosić uczestników by wpływali na swoje samorządy (Gminy, 

Powiat), jako mieszkańcy i podatnicy, aby te wspierały działalność kulturalną, ponieważ nie 

wszystkie wywiązują się ze swoich obowiązków w tym zakresie. 

 

 

 


