
REGULAMIN ZAJ~C W OGNISKU MUZYCZNYM
Stowarzyszenia Ars Iuventutis

obowiqzujqcy od 01.09.2011 roku

1. Zasadniczym celem dziatalnosci Ogniska Muzycznego jest ksztatcenie dzieci, mtodzieiy a takie dorostych w zakresie
muzyki poprzez nauk~ gry na roinych instrumentach muzycznych oraz zapoznawanie z wybranymi elementami z
historii muzyki, formami utworow muzycznych oraz zasadami muzyki w ramach lekcji gry na instrumencie lub
dodatkowych zaj~e lekcyjnych.

2. Ksztatcenie w Ognisku Muzycznym zorganizowane jest na zasadzie swobodnego wyboru instrumentu muzycznego
bqdz kierunku wokalnego, teorii muzyki lub zaj~e rytmicznych czy ksztatcqcych stuch.

3. Ognisko Muzyczne prowadzi zaj~cia w godzinach niekolidujqcych z godzinami zaj~e wynikajqcych z obowiqzku
szkolnego.

4. Dzien tygodnia i godziny odbywania lekcji uczen lub opiekun ucznia ustala indywidualnie z nauczycielem.
5. Czas jednej lekcji trwa 45 minut.
6. Ilose zaj~e w jednym miesiqcu wynosi srednio cztery lekcje.
7. Dopuszcza si~ mniejszq ilose lekcji w miesiqcu w zWiqzku z dniami ustawowo wolnymi od nauki (ferie szkolne,

przerwy sWiqteczne).
8. Optat~ za lekcje w wysokosci 200 zt miesi~cznie, rodzice zobowiqzani Sq uregulowae z gory najpozniej do dnia 10-

tego kaidego miesiqca na podane konto:
StowarzyszenieArs luventutis, ul. Prymasowska6, 96-100 Skierniewice
as w Skierniewicachnr konta: 11929700050175004820100001
z dopiskiem celu wptaty, np."optata za lekcje fortepianu", "optata za lekcje wokalne" itd ...
• W przypadku 0 jakim mowi pkt 7, optata b~dzie uzaleiniona od ilosci zaj~e przypadajqcych w danym miesiqcu.

9. Lekcje nie odbyte z winy nauczyciela b~dq odrobione w dogodnym, uzgodnionym terminie.
10. NIE MA MoiLIWOSCI ODLICZANIA ZAJ~Cf KTORE NIE ODBYt.Y Sl~ Z WINY UCZNIA.
11. W razie wypoiyczenia instrumentu od Szkoty Muzycznej, uczen wnosi dodatkowq optat~ "za wypoiyczenie

instrumentu muzycznego" w wysokosci. 20 zt miesi~cznie, ptatnq w Sekretariacie Szkoty Muzycznej.
• W przypadku gry na fortepianie uczen wnosi dodatkowq optat~ 10 zt miesi~cznie, ptatnq w Sekretariacie Szkoty

Muzycznej (za konserwacj~ i strojenie instrumentu).
• Na wypoiyczony instrument (nie dotyczy fortepianu) wypoiyczajqcy podpisuje rewers.
• Wszelkie koszty zWiqzane z eksploatacjq (np. wymiana strun), uszkodzeniem i naprawq instrumentu (nie

dotyczy fortepianu) w trakcie korzystania z niego ponosi uczen.
12. Rezygnacja z dalszej nauki w Ognisku Muzycznym winna bye zgtoszona w formie pisemnej przez rodzica (Iub

prawnego opiekuna) ucznia na r~ce Zarzqdu Stowarzyszenia prowadzqcego Ognisko Muzyczne z zachowaniem
miesi~cznego okresu wypowiedzenia.

13. W przypadku rezygnacji ucznia z ucz~szczania do Ogniska Muzycznego lub jego usuni~cia, kaucje oraz czesne i inne
optaty za rozpocz~ty miesiqc nauki nie podlegajq zwrotowi, a nie wptacone b~dq egzekwowane.
Rodzice zgtaszajq swoje wnioski i uwagi zwiqzane z funkcjonowaniem Ogniska Muzycznego do zarzqdu
Stowarzyszenia Ars Iuventutus, ktora po rozpatrzeniu ich podejmuje stosowne decyzje.

Zarzqd Stowarzyszenia
ARS IUVENTUTIS
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Zapoznatamjemj siE;z regulaminem zajE;ew Ognisku Muzycznym i zobowiqzujE; siE;do przestrzegania jego

postanowien i traktowania jako umowy miE;dzy stronami.

Data i podpis
rodzica/opiekuna/* ucznia


