
REGULAMIN
WAKACYJNYCH, GRUPOWYCH KURSÓW MUZYCZNYCH

● ZESPOŁOWE LEKCJE ŚPIEWU
● WAKACJE Z PIOSENKĄ PO HISZPAŃSKU

PODSTAWOWE INFORMACJE
KURSY MUZYCZNE odbędą się w dwóch turnusach - terminy do wyboru.
Każdy turnus to 6 zajęć 60 minutowych, zajęcia prowadzone będą w poniedziałki, środy i piątki

ZESPOŁOWE LEKCJE ŚPIEWU
godz. 17:30-18:30
I turnus 28, 30.06, 2, 5, 7, 9.07.
II turnus 9, 11, 13, 16, 18, 20.08.

WAKACJE Z PIOSENKĄ PO HISZPAŃSKU
grupa wiekowa 4-7 lat godz. 16:30-17:30
I turnus 5, 7, 9, 12, 14, 16.07.
II turnus 16, 18, 20, 23, 25, 27.08.

KOSZT UCZESTNICTWA:  350 zł
UWAGA!! przy zapisach do dnia 31.04.2021: 290 zł

1. Prywatna Szkoła Muzyczna MOZART prowadzi grupowe kursy:
a) kurs czytania nut dla osób w wieku od 16 lat,
b) zespołowe lekcje śpiewu w dwóch grupach wiekowych 7-16 lat oraz 16 lat+,
c) wakacje z piosenką po hiszpańsku dla osób w wieku 7-10 lat,

2. Kursy odbywają się w czasie wakacyjnym – czerwiec, lipiec, sierpień, w II turnusach do
wyboru.

3. By uczestniczyć w kursach, należy:
a) wysłać zgłoszenie uczestnictwa poprzez formularz zapisów znajdujący się na

stronie internetowej www.szkolamozart.pl
b) wnieść przy zapisie opłatę rezerwacyjną 50 zł, pozostała kwota do uiszczenia przed

rozpoczęciem zajęć.
Opłatę rezerwacyjną oraz pozostałą kwotę uiścić można przelewem na rachunek Szkoły o
numerze: 48 1140 2004 0000 3002 7402 5954 bądź, po wcześniejszym uzgodnieniu z
administracją Szkoły, w gotówce w siedzibie Szkoły.

4. Zgłoszenie uczestnictwa, ale także wniesienie opłaty rezerwacyjnej czy też udział w
pojedynczych zajęciach są równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.

5. Niestawienie się na zajęcia nie skutkuje zwrotem opłaty rezerwacyjnej ani innych kosztów.
6. Organizator ma prawo odwołać zajęcia dokonując zwrotu finansowego za

nieprzeprowadzone zajęcia.
7. W przypadku choroby nauczyciela lub innych zdarzeń losowych, uniemożliwiających

odbycie się zajęć w ustalonym dniu, Szkoła zastrzega sobie prawo odrabiania zajęć w
innym terminie.

http://www.szkolamozart.pl


8. 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.

9. 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.

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

*** UWAGA ZNIŻKI ***
11. Uczestnictwo w Wakacyjnym Kursie Muzycznym upoważnia do promocji na zapis na rok

szkolny 2021-22 - rabat w wysokości 50% opłaty wpisowej.
12. Uczestnictwo w Wakacyjnym Kursie Muzycznym uprawnia do zniżki 10% w innych

zajęciach z wakacyjnej oferty Szkoły.
13. Uczestnictwo rodzeństwa w Wakacyjnym Kursie Muzycznym uprawnia do zniżki 10 % dla

2-giego i kolejnego dziecka.


