Regulamin organizacji zajęć
Drogi Uczniu! Dziękujemy, że wybrałeś zajęcia muzyczne w naszej Szkole!
Poniżej znajdziesz zasady dotyczące organizacji lekcji i płatności za nie, a także inne ważne reguły obowiązujące
w naszej Szkole. W razie pytań prosimy o kontakt – pracownicy wyjaśnią wątpliwości.

1. Rytm i Melodia Szkoła Muzyczna w Lublinie prowadzona jest w ramach jednoosobowej działalności
gospodarczej: PRODIM Dorota Czech (NIP: 946-115-00-96).
2. Każdy Uczeń przed rozpoczęciem nauki zawiera z właścicielem pisemną umowę, która reguluje niżej
wymienione zagadnienia. Indywidualne, pisemne umowy mogą w sposób odmienny określać niektóre
opisane niżej zasady. W takim wypadku pierwszeństwo mają postanowienia umowy zawartej z Uczniem na
piśmie. W imieniu osoby niepełnoletniej umowę na prowadzenie zajęć zawiera jej opiekun prawny lub inna
osoba, która finansuje lekcje Uczniowi. W przypadku braku pisemnej umowy zastosowanie znajdują
postanowienia niniejszego Regulaminu.
2.Lekcje organizowane w naszej Szkole trwają od 30 do 60 minut (wraz z przygotowaniem instrumentu
i sprzętu nagłośnieniowego do zajęć) w zależności od wybranego programu. Standardowo odbywają się raz
w tygodniu, ale istnieje możliwość ustalenia innego trybu ich organizacji. W wakacje zajęcia nie odbywają
się, chyba że kwestię tę uzgodniono inaczej.
3. Lekcje płatne są z góry, najpóźniej dzień przed pierwszą lekcją w danym miesiącu, w pełnej wysokości
opłaty miesięcznej - przelewem lub gotówką w sekretariacie Szkoły. Szkoła ma prawo zawiesić odbywanie
się zajęć, jeśli występują opóźnienia w regulowaniu płatności.
4. W przypadku niektórych programów instrumentalnych (m.in. gitara klasyczna, keyboard/pianino, perkusja)
obowiązkowy jest zakup podręcznika do nauki gry. Materiały należy kupić przed pierwszą lekcją, a cena
podręcznika zależy od rodzaju programu – po szczegóły zapraszamy do sekretariatu.
5. Dwa razy w roku – na zakończenie semestru oraz roku szkolnego - organizujemy koncerty, podczas
których Uczniowie na odpowiednim poziomie zaawansowania prezentują przygotowany przez siebie
repertuar. Są to wydarzenia szkolne, w których udział powinni wziąć wszyscy przygotowani Uczniowie.
Każdy z koncertów liczony jest jako jedna lekcja. Pozostałe występy, jakie organizujemy, mają charakter
fakultatywny i nieodpłatny.
6. Lekcję indywidualną można odwołać co najmniej 24 godziny przed zajęciami (wiadomości w tej sprawie
przyjmujemy także w niedziele do godz. 18.00). W takim wypadku nieobecność odrabiana jest w innym,
uzgodnionym z Uczniem terminie. Jeśli zajęć nie uda się odrobić – odpowiednia kwota zostaje zaliczona na
poczet kolejnego miesiąca, a na życzenie Ucznia zwrócona. Takie same zasady odwoływania dotyczą lekcji,
które zostały zaplanowane jako odrabianie nieobecności.
7. Nieobecność Ucznia na lekcji grupowej nie zwalnia z konieczności uiszczenia za nią opłaty. Wyjątkowo,
jeśli na zajęciach nieobecna była cała grupa, istnieje możliwość odrobienia zajęć - warunkiem jest jednak
zgłoszenie nieobecności co najmniej 24 godziny przed zajęciami przez wszystkich członków grupy.
8. W przypadku dłuższych nieobecności, o których Szkoła zostanie poinformowana odpowiednio wcześniej,
kwestie związane z płatnościami i odrabianiem zajęć są ustalane indywidualnie.
9. Szkoła ma prawo odwołać zajęcia muzyczne w tym samym dniu z przyczyn losowych – niezależnych od
niej lub zorganizować zastępstwo z innym nauczycielem bez konsultacji z Uczniem. Zajęcia, które nie odbyły
się z przyczyn leżących po stronie Szkoły (w tym Nauczyciela) zawsze staramy się odrobić w innym,
uzgodnionym z Uczniami terminie. Jeśli zajęć nie uda się odrobić – odpowiednia kwota zostaje zaliczona
na poczet kolejnego miesiąca, a na życzenie Ucznia zwrócona.
10. W naszej placówce opłata za roczny kurs rozbita jest na 10 rat, tworzących opłatę miesięczną.
Roczny kurs obejmuje 40 lekcji (w tym dwa koncerty szkolne) w czasie 10 miesięcy, dlatego opłata
miesięczna jest stała, niezależnie, czy w danym miesiącu zaplanowanych jest 5 lekcji, 4 czy 3. Uśredniając,
są to 4 zajęcia w miesiącu po rozliczeniu całego rocznego okresu nauki. Po zakończeniu roku szkolnego
ewentualne nadpłaty są zwracane.
11. Szkoła nie odpowiada ze bezpieczeństwo Uczniów w czasie poza lekcjami.

Zapraszamy!

