ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΕΝΑΡΞΗ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 ΛΗΞΗ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2023.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΚΟΣΤΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

80,00€

ΕΞΟΦΛΗΣΗ
ΕΦΑΠΑΞ

ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (ΑΡΧΑΡΙΩΝ Ή
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ)

120,00€

»

»

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ ΤΡΙΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

100,00 €

»

»

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Δ’ - ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΙ

120,00 €

»

»

ΘΕΑΤΡΟ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΑΙΔΙΚΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ
ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ
(ΑΡΜΟΝΙΟ,
ΚΛΑΣΣΙΚΗ
ΘΕΩΡΙΑ ΣΟΛΦΕΖ ΚΛΠ.)

ΟΡΓΑΝΩΝ
ΚΙΘΑΡΑ,

ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΝΕΩΝ 15 -25
ΕΤΩΝ

130,00 €
ΔΩΡΕΑΝ

ΕΞΟΦΛΗΣΗ
ΕΦΑΠΑΞ

»

»

Για όλα τα προγράμματα αν η εγγραφή γίνει μέχρι 31/12/22 το ποσό εγγραφής δε θα
τροποποιείται.
Σε περίπτωση εγγραφής από 1/1/2023 ή σε περιπτώσεις που εμπίπτουν σε ιδιαίτερες
συνθήκες των ανταποδοτικών προγραμμάτων ή σε περιπτώσεις απρόσμενης
διαμορφώσεως των προγραμμάτων λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών υγείας, το ποσό
εγγραφής θα τροποποιείται αναλογικά (μηνιαίως) σε σχέση με την αρχική τιμή.
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ μόνο για θεατρικά & μουσικά τμήματα
 Πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων, παιδιά μονογονεϊκής οικογένειας
(προσκόμιση του πιστοποιητικού αποκλειστικής επιμέλειας), φοιτητές, άνεργοι ή
παιδιά που έχουν τουλάχιστον ένα γονιό άνεργο, δικαιούνται έκπτωση 50% επί
της αρχικής τιμής. Η έκπτωση ισχύει για μία μόνο δραστηριότητα. Για δεύτερη,
τρίτη κ.λ.π. δραστηριότητα ισχύουν οι αρχικές τιμές.

 Τρίτεκνοι και τέκνα τρίτεκνων δικαιούνται 30% έκπτωση. Η έκπτωση ισχύει για
μία μόνο δραστηριότητα. Για δεύτερη, τρίτη κ.λ.π. δραστηριότητα ισχύουν οι
αρχικές τιμές.
Οι ανωτέρω εκπτώσεις ισχύουν σε περίπτωση που το εκκαθαριστικό εφορίας είναι μέχρι
20.000,00 €. Απαραίτητη η προσκόμιση σχετικών δικαιολογητικών.
 Για το ίδιο άτομο ισχύει 20% έκπτωση για δεύτερο ή/και τρίτο πρόγραμμα.
 Κάτοχοι κάρτας Δημότη, 10% έκπτωση.
 Για άτομα τις ίδιας οικογένειας ισχύει 20% έκπτωση στο δεύτερο ή τρίτο μέλος της
οικογένειας για εγγραφή μόνο σε ένα πρόγραμμα.
 Για κάθε έκπτωση χρειάζεται αποδεικτό στοιχείο. Όλες οι εκπτώσεις ισχύουν επί
της αρχικής τιμής.
 Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις δεν ισχύουν συνδυαστικές εκπτώσεις. Για
κάθε άτομο ισχύει μόνο μία έκπτωση, αυτή που είναι πιο συμφέρουσα για το ίδιο.
Για τις εγγραφές μετά την 1/1/2023 ισχύει η τιμολόγηση της αναλογικότητας των
υπολειπόμενων μηνών αλλά δεν ισχύουν οι παραπάνω εκπτώσεις. Για κάθε πρόγραμμα
θα ληφθεί υπόψη η αρχική τιμή τιμολόγησης.

