
Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2019 Dyrektora Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie z dnia 23 września 2019 r. 

 

REGULAMIN USŁUG CENTRUM KULTURY - BIBLIOTEKI I SPORTU W LELISIE 

 

§1. 

Regulamin określa zasady świadczenia usług poligraficznych, ksero, laminowania i skanowania przez Centrum 

Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie z siedzibą przy ul. Szkolnej 48. 

§2. 

Opłaty określone w §4. nie obowiązują członków zespołów działających przy CK-BiS, członków KGW, LZS, 

organizacji pozarządowych, społecznych, grup nieformalnych działających pro bono, fundacji i stowarzyszeń 

działających na terenie gminy Lelis, dla usług związanych z ich statutową/ regulaminową działalnością. 

§3. 

Opłaty o których mowa w §4. wnosi się w dniu wykonania usługi, bezpośrednio do pracownika 

CK-BiS wykonującego usługę. Fakt wniesienia opłaty jest wpisywany i kwitowany w dzienniku opłat, którego 

wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 

§4. 

1. USŁUGI KSEROGRAFICZNE:  

1) A4 jednostronne - 0,30 zł; 

2) A4 dwustronne - 0,40 zł; 

3) A3 jednostronne - 0,50 zł; 

4) A3 dwustronne - 0,70 zł. 

2. LAMINOWANIE: 

1) prawo jazdy - 2,00 zł; 

2) legitymacja - 2,00 zł;  

3) wizytówka - 1,50 zł ; 

4) format A4 - 3,50 zł; 

5) zakładki do książki - 0,50 zł.  

3. DRUK:  

1) strona A4 jednostronne tekst czarno-biały - 0,30 zł; 

2) strona A4 dwustronne tekst czarno-biały - 0,40 zł; 

3) strona A4 jednostronne tekst kolorowy - 0,50 zł; 

4) strona A4 dwustronne tekst kolorowy - 0,60 zł; 

5) strona A3 jednostronne tekst czarno-biały - 0,50 zł; 

6) strona A3 dwustronne tekst czarno-biały - 0,70 zł; 

7) strona A3 jednostronne tekst kolorowy - 0,80 zł; 

8) strona A3 dwustronne tekst kolorowy - 1,00 zł; 

9) strona A4 tekst z elementami grafiki, grafika - 1,00 - 5,00 zł (w zależności od zapełnienia strony); 

10) strona A3 tekst z elementami grafiki, grafika - 2,00 - 6,00 zł (w zależności od zapełnienia strony). 

4. SKANOWANIE: 

1) strona A4 jednostronne - 0,15 zł; 

2) strona A4 dwustronne - 0,20 zł.  



Załącznik do Regulaminu usług Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia 

Nr 7/2019 Dyrektora Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie z dnia 23 września 2019 r. 

 

DZIENNIK OPŁAT - WZÓR 

Lp. Rodzaj usługi 
Data 

wykonania 
Ilość 

Cena 
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