
REGULAMIN
WAKACYJNY KURS ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH

● GRA NA INSTRUMENCIE
● ŚPIEW
● KOREPETYCJE Z TEORII MUZYKI

ILOŚĆ LEKCJI 30 MIN 45 MIN

1 LEKCJA 80 zł 90 zł

4 LEKCJE 280 zł 320 zł

8 LEKCJI 480 zł 560 zł

1. Prywatna Szkoła Muzyczna MOZART prowadzi indywidualne kursy gry na instrumencie,
śpiewu i teorii muzyki on-line lub stacjonarnie*, dla osób bez ograniczenia wiekowego.
*niepotrzebne skreślić

2. Kursy odbywają się w czasie wakacyjnym – czerwiec, lipiec, sierpień.

3. By uczestniczyć w kursach, należy kupić KARNET – na 1 lekcję, 4 lekcje lub 8 lekcji.
Należy również określić długość lekcji 30 min lub 45 min.
Opłatę za karnet uiścić można przelewem na rachunek Szkoły o numerze:
48 1140 2004 0000 3002 7402 5954
bądź, po wcześniejszym uzgodnieniu z administracją Szkoły, gotówką w siedzibie Szkoły.

4. Wykupienie Karnetu, jak również udział w pierwszych zajęciach są równoznaczne z
zaakceptowaniem regulaminu.

5. Terminy lekcji są ustalane bezpośrednio z nauczycielem prowadzącym zajęcia.
W przypadku wykupienia 4 lub 8 lekcji karnet jest jednocześnie ewidencją odbytych lekcji.

6. Karnety zachowują ważność do końca sierpnia 2021.
Szkoła nie zwraca kosztów niewykorzystanych zajęć w terminie do końca sierpnia 2021.

7. Niestawienie się na zajęcia nie skutkuje zwrotem kosztów.

8. Zajęcia indywidualne, które nie odbędą się z uzasadnionej nieobecności ucznia (choroba,
problemy techniczne), mogą zostać odrobione tylko w wyjątkowych przypadkach, za zgodą
nauczyciela prowadzącego. Zajęcia takie należy odwołać co najmniej dzień wcześniej.

9. W przypadku choroby nauczyciela lub innych zdarzeń losowych, problemami
z łączem internetowym, uniemożliwiających odbycie się zajęć w ustalonym dniu, Szkoła
zastrzega sobie prawo odrabiania zajęć w innym terminie.

10. Organizator ma prawo odwołać zajęcia dokonując zwrotu finansowego za
nieprzeprowadzone zajęcia.



11. Akceptacja Regulaminu przez rodzica/opiekuna równoznaczna jest z oświadczeniem o
wzięciu odpowiedzialności za odprowadzenie małoletniego ucznia do Szkoły i jego
odebranie ze szkoły po zajęciach.

12. Osoba prowadząca zajęcia ma prawo odmówić wstępu na zajęcia dziecku lub opiekunowi,
u którego widać symptomy choroby. Jeśli dziecko jest alergikiem lub astmatykiem
wymagane jest zaświadczenie od lekarza.

13. Rodzic/opiekun prawny ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dziecko.

*** UWAGA ZNIŻKI ***
14. Uczestnictwo w Wakacyjnym Kursie Zajęć Indywidualnych upoważnia do promocji na zapis

na rok szkolny 2021-22 - rabat w wysokości 50% opłaty wpisowej.

15. Uczestnictwo w Wakacyjnym Kursie Zajęć Indywidualnych uprawnia do zniżki 10% w innych
zajęciach z wakacyjnej oferty Szkoły.

16. Uczestnictwo rodzeństwa w Wakacyjnym Kursie Zajęć Indywidualnych uprawnia do zniżki
10% dla 2-giego i kolejnego dziecka.


