
 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KURSACH MUZYCZNYCH 

z dnia 3 września 2018 r. 

1. Kursy Muzyczne organizowane są przez Stowarzyszenie „Via Artis” z siedzibą przy ul. 

Wawrzyniaka 6m, 70-392 Szczecin. 

2. Kursy dla dzieci w wieku 4 do 6 lat organizowane są pod nazwą „Akademia Przedszkolaka”. 

3. W ramach Kursów odbywają się indywidualne lekcje gry na instrumencie i Kurs Przygotowawczy 

do szkół muzycznych I stopnia. 

4.  Organizację Kursu Przygotowawczego reguluje odrębny regulamin. 

5.  Na Kurs gry na dowolnym instrumencie może zapisać się każdy, powyżej piątego roku życia. 

6. Kształcenie na Kursach ma na celu umuzykalnienie uczestników, rozwijanie ich zainteresowań              

i zdolności artystycznych oraz przygotowanie do nauki w szkole muzycznej. 

7. Program realizowany podczas Kursu Muzycznego na lekcjach indywidualnych jest dostosowany do 

uzdolnień i zaangażowania uczestnika. 

8. Zajęcia odbywają się od 24 września 2018 r. do 19 czerwca 2019 r. ( Kurs Przygotowawczy-    

marzec/kwiecień 2019) w siedzibie Stowarzyszenia. 

9. Uczestnik/opiekun wypełnia deklarację uczestnictwa i określa w niej ilość i czas realizowanych 

tygodniowo zajęć.  

10. Lekcje indywidualne dla Kursów Muzycznych  trwają 30 lub 45 min, lekcje zbiorowe 45min. 

11. Lekcje indywidualne dla Akademii Przedszkolaka trwają 30 min, lekcje zbiorowe 45 min. 

 

12. Cennik zajęć indywidualnych i zbiorowych: 

Lekcja indywidualna (1 x 45 min) – koszt 48,00 zł.  

Lekcja indywidualna (1 x 30 min) – koszt 40,00 zł. 

Lekcja zbiorowa (1 x 45 min) – koszt 25,00 zł.  

       

 13. Każdy uczestnik Kursu/opiekun dokonuje z góry wpłaty za określoną w danym miesiącu ilość 

zajęć i przedstawia dowód wpłaty nauczycielowi prowadzącemu zajęcia. Nauczyciel odnotowuje 

zrealizowane zajęcia indywidualne bądź zbiorowe w karnecie. Wypełniony karnet uczestnik oddaje 

nauczycielowi przed wykupieniem następnego.  

14. Karnet jest ważny maksymalnie przez okres 4 tygodni od daty wykupienia.  

 



15. Karnety są przechowywane przez cały okres trwania Kursu w celu zweryfikowania ilości odbytych 

zajęć i wniesionych przez uczestników Kursu opłat. 

16. Nie zwraca się wniesionych wpłat w przypadku nieobecności uczestnika kursu na zajęciach   

indywidualnych i zbiorowych. 

17. Nauczyciel nie ma obowiązku odpracowania zajęć w przypadku nieusprawiedliwionej, 

niezgłoszonej nieobecności ucznia. 

18. Nauczyciel może odmówić prowadzenia zajęć w przypadku stwierdzenia braku dowodu wpłaty za 

zajęcia.  

19. W przypadku powtarzającej się, niezgłoszonej wcześniej nieobecności ucznia na zajęciach(od 

drugiej nieobecności) zostanie pobrana opłata za salę w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych) 

niezależnie od czasu trwania zajęć. 

20. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość, za zgodą obu stron / uczestnik(opiekun) – 

nauczyciel/, przełożenia zajęć na inny wspólnie ustalony termin. 

21. Przerwanie nauki na Kursach Muzycznych jest możliwe po złożeniu pisemnej rezygnacji na 

koniec danego miesiąca i opłaceniu wszystkich odbytych zajęć. 

 

Wpłaty za kurs należy dokonywać na konto  Stowarzyszenia  

       

Stowarzyszenie „Via Artis”        

Bank PKO S.A. II O/Szczecin 10 1240 3927 1111 0010 2680 2809 z dopiskiem KURSY 

MUZYCZNE /ilość zajęć oraz nazwiskiem i imieniem uczestnika 

 


