ZASADY ODPŁATNOŚCI
ZA KORZYSTANIE Z USŁUG I URZĄDZEŃ KLUBÓW
w Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „WRZESZCZ”
/tekst jednolity wg stanu na dzień 01.04.2010r./

W Klubach Osiedlowych LWSM „Wrzeszcz” obowiązuje odpłatność za korzystanie z
usług i urządzeń działalności społeczno - wychowawczej. Uzyskane tą drogą środki
powiększają fundusz na działalność merytoryczną placówek.

§ 1.
WYNAJMOWANIE POMIESZCZEŃ KLUBÓW
1. Na cele związane z działalnością merytoryczną klubów:
a/ „IMPULS”
b/ „GAWRA”

21,00 zł / godz.
27,00 zł / godz.

2. Na imprezy towarzyskie, marketingowe, szkolenia i zebrania:
a/ „IMPULS”
b/ „GAWRA”

30,00 zł / godz.
41,00 zł / godz.

3. Na Sylwestra:
a/ „IMPULS”
b/ „GAWRA”

300,00 zł
600,00 zł

4. Na potrzeby spółdzielczych organów samorządowych – bezpłatnie.
5. Przy wynajmowaniu pomieszczeń na imprezy towarzyskie i rodzinne pobierana
jest kaucja w wysokości 100,00 zł w celu pokrycia kosztów ewentualnych szkód
powstałych z winy wynajmującego.
6. Wynajmowanie pomieszczeń nie może kolidować z przyjętym programem
działalności.

§ 2.
DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI I ZESPOŁÓW ZAINTERESOWAŃ
1. Dla członków sekcji i zespołów zainteresowań ustala się miesięczną odpłatność w
wysokości:
a) koło plastyczne

30,00 zł dla dzieci członków Spółdzielni
40,00 zł dla pozostałych dzieci,

b) zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży – nieodpłatnie,
c) inne sekcje prowadzone przez instruktorów zatrudnianych na zlecenie – wg
kalkulacji,
d) zajęcia dla Seniorów - nieodpłatnie.
§ 3.
DZIAŁALNOŚĆ IMPREZOWA
1. Imprezy dla szkół współpracujących z klubami – nieodpłatnie.
2. Imprezy sportowe /turnieje, ligi, konkursy z nagrodami/ – nieodpłatnie.
3. Imprezy organizowane w klubach w wykonaniu
– wg kalkulacji sporządzanej dla każdej imprezy.
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§ 4.
DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
1. Pobyt dziecka w Klubie Malucha - 70,00 zł za karnet uprawniający do
uczestniczenia w 10 zajęciach.
2. Półkolonie dla dzieci w okresie ferii zimowych i wakacji - każdorazowo
wg preliminarza zatwierdzonego przez Zarząd Spółdzielni.

§ 5.
ZASADY POBIERANIA I ROZLICZANIA OPŁAT ZA USŁUGI KLUBÓW
1. Opłaty za korzystanie z usług klubów należy uiszczać przed wykonaniem usługi
wpłacając należność na konto bankowe LWSM „Wrzeszcz”.
2. Przy wystawianiu faktur VAT za wynajem pomieszczeń klubów do stawek
ustalonych w cenniku dolicza się podatek VAT zgodnie z Ustawą o podatku od
towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 11 z 1993 r. poz. 50
z późniejszymi zmianami).
§ 6.
Niniejsze „Zasady...” obowiązują od dnia 01 listopada 2008 r. i z tym dniem tracą
moc dotychczas obowiązujące „Zasady...” wraz z aneksami.

