
 

 

REGULAMIN KURSU DO OSM I st.                                                                            

FUNDACJI MUZYKA – TALENT – PASJA 

 

1. Kurs do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. prowadzony jest w ramach 

statutowej działalności Fundacji „Muzyka – Talent – Pasja” zarejestrowanej pod nr 

KRS 0000427857. 

2. Kurs jest zgodny ze Statutem Fundacji i realizuje jej cele, w szczególności przez: 

1) Wspieranie działalności edukacyjnej, wychowawczej i artystycznej Zespołu 

Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego; 

2) Rozwijanie i umacnianie promuzycznych i prokulturalnych postaw i aspiracji 

dzieci i młodzieży. 

3. Zajęcia w ramach kursu przeznaczone są dla kandydatów do I klasy szkoły muzycznej  

I st. 

4. Zajęcia odbywają się w budynku Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. 

Karola Szymanowskiego w Warszawie ul. Krasińskiego 1 w Sali rytmicznej nr 34. 

5. Zajęcia odbywają się w soboty w terminach: 14, 21, 28 stycznia, 04 lutego, 04, 11, 18, 

25 marca  od godz. 10.00, w cyklu co godzinę. 

6. Zajęcia prowadzone są w grupach 20 osobowych. 

7. Ilość grup uzależniona jest od ilości uczestników. 

8. Uczestnicy są przypisani na zajęcia do konkretnej grupy, w wyjątkowych sytuacjach 

mogą przyjść na zajęcia innej grupy. 

9. Zajęcia trwają 45 minut, z czego ok 35 minut poświęcone jest na ćwiczenia słuchowo-

ruchowe w grupie, a około 10 minut na indywidualne przesłuchanie kilkorga 

uczestników zajęć przy całej grupie. 

10. Każde dziecko powinno przygotować 1-2 piosenki, pod kątem prezentacji na 

egzaminach wstępnych, najlepiej z repertuaru dziecięcego, by zaprezentować je 

podczas przesłuchania indywidualnego. 

11. Prowadząca zajęcia w obecności całej grupy przesłuchuje indywidualnie uczestnika 

który wyraził taką wolę. 

12. Ze względu na ograniczenia czasowe, każdy uczestnik może być przesłuchany przez 

prowadzącą zajęcia tylko raz w przeciągu trwania całego kursu.  

13. Po przesłuchaniu dziecka, tuż po zajęciach,  rodzice mogą uzyskać od prowadzącej 

zajęcia informacje na temat jego poziomu przygotowania do egzaminów wstępnych 

oraz komentarz dotyczący wybranego repertuaru. 

14. Rodzice są proszeni, by podczas trwania zajęć nie opuszczali terenu szkoły. Jeśli  

w wyjątkowej sytuacji muszą się oddalić proszeni są o zostawienie swojego numer 

telefonu osobie prowadzącej zajęcia. 



15. Uczestnicy wchodzą na zajęcia bez jedzenia, picia oraz bez zabawek. 

16. Rodzice proszeni są o zapewnienie dzieciom plakietek z imionami podczas trwania 

zajęć. 

17. Warunkiem dopuszczenia uczestnika do zajęć jest: 

1) Wypełnienie i przekazanie do biura fundacji deklaracji uczestnictwa 

podpisanej przez rodzica (opiekuna prawnego), 

2) Wniesienie opłaty w wysokości 200 zł. 

18. Opłatę za Kurs do OSM Ist. należy uiścić z góry, najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem 

zajęć. 

19. Opłatę należy wpłacić przelewem na konto bankowe Fundacji 39 1320 1104 3036 

1607 2000 0001. 

20. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z opłat ani nie uprawnia do zwrotu już 

wniesionych opłat. 

21. W szczególnych i udokumentowanych przypadkach losowych Zarząd Fundacji  może 

podjąć decyzję o zwrocie wniesionej opłaty.  

22. W czasie Kursu do OSM Ist. obowiązują następujące przepisy porządkowe: 

1) Uczestnicy pozostawiają okrycia wierzchnie i obuwie w wyznaczonej szatni, 

2) Fundacja ani Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione  

w szatni, 

3) Uczestnicy przychodzą na zajęcia punktualnie, w stroju i obuwiu zalecanym 

przez nauczyciela prowadzącego zajęcia, 

4) Rodzice (opiekunowie) dbają aby dzieci zachowywały spokój na korytarzach ze 

względu na odbywające się w salach lekcyjnych zajęcia, 

5) Rodzice (opiekunowie) nie towarzyszą dzieciom w sali podczas zajęć, 
6) Fundacja ponosi odpowiedzialność i sprawuje nadzór nad uczestnikami 

wyłącznie w trakcie zajęć. 
23. Wszelkie informacje na temat zajęć, zapisów i rozliczeń są udzielane pod nr tel. 

22 839 18 78 lub mailowo: biuro@muzykatalentpasja.pl. 

24. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

25. Niniejszy regulamin obowiązuje w trakcie realizacji niniejszego projektu w roku 

szkolnym 2016/2017. 

 

 

Warszawa, dn. 3 stycznia 2017 r. Prezes Zarządu 

                                                                                                    Wojciech Krawczuk 
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