
 

 

REGULAMIN LEKCJI INDYWIDUALNYCH 

FUNDACJI MUZYKA – TALENT – PASJA 

 

1. Lekcje indywidualne prowadzone są w ramach statutowej odpłatnej działalności 

Fundacji „Muzyka – Talent – Pasja” zarejestrowanej pod nr KRS 0000427857. 

2. Lekcje indywidualne obejmują lekcje nauki gry na instrumentach muzycznych oraz 

lekcje wokalne. 

3. Lekcje indywidualne są zgodne  ze Statutem Fundacji i realizuje jej cele,  

w szczególności przez: 

1) Popularyzowanie idei kształcenia artystycznego, 

2) Rozwijanie i umacnianie pro muzycznych i pro kulturalnych postaw i aspiracji, 

3) Szerzenie edukacji muzycznej, 

4) Wspieranie działalności edukacyjnej i artystycznej Zespołu Szkół Muzycznych 

nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie ul. Krasińskiego 1. 

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

Karola Szymanowskiego w Warszawie ul. Krasińskiego 1. 

5. Warunkiem dopuszczenia uczestnika do zajęć jest: 

1) Wypełnienie deklaracji uczestnictwa, 

2) Wniesienie opłaty miesięcznej za zajęcia. 

6. Tabela opłat za zajęcia jest ustalana przez Zarząd Fundacji i stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu. 

7. Opłaty za zajęcia powinny być wnoszone z góry, zgodnie z tabelą opłat najpóźniej  

3 dni przed rozpoczęciem zajęć. 

8. Opłaty należy wpłacać przelewem na konto bankowe Fundacji 39 1320 1104 3036 

1607 2000 0001. 

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

wniesionych opłat z zastrzeżeniem punktu 10. 

10. W szczególnych i udokumentowanych przypadkach losowych Zarząd Fundacji  może 

podjąć decyzję o zwrocie wniesionej opłaty.  

11. Zajęcia, które się nie odbędą z winy leżącej po stronie Fundacji odbędą się w terminie 

uzgodnionym z uczestnikiem. 

12. W przypadku powiadomienia nauczyciela oraz biura fundacji najpóźniej 24 godziny 

przed rozpoczęciem lekcji o nieobecności na zaplonowanych zajęciach uczestnik ma 

możliwość odpracowania lekcji w innym ustalonym z nauczycielem terminem. 

13. W czasie lekcji indywidualnych obowiązują następujące przepisy porządkowe: 

1) Uczestnicy pozostawiają okrycia wierzchnie w wyznaczonej szatni, 



2) Fundacja ani Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione  

w szatni, 

3) Uczestnicy przychodzą na zajęcia punktualnie, 

4) Spóźnienie na lekcję spowoduje jej skrócenie o czas spóźnienia, 

5) Rodzice (opiekunowie) nie towarzyszą uczestnikom niepełnoletnim w sali 
podczas zajęć, 

6) Fundacja ponosi odpowiedzialność i sprawuje nadzór nad uczestnikami 
wyłącznie w trakcie zajęć, 

7) Lekcje indywidualne kończymy w czerwcu – zgodnie z terminem zakończenia 
roku szkolnego. 

14. Wszelkie informacje na temat zajęć, zapisów i rozliczeń są udzielane pod nr tel. 

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

15. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

16. Niniejszy regulamin obowiązuje w trakcie realizacji projektu Lekcje Indywidualne  

w roku szkolnym 2016/2017. 

17. Integralną część regulaminu stanowi: Załącznik nr 1 – tabela opłat. 

 

 

Warszawa, dn. 22 sierpnia 2016 r. Prezesa Zarządu 

                                                                                                       Wojciech Krawczuk 
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Załącznik nr 1 do REGULAMIN LEKCJI INDYWIDUALNYCH 
FUNDACJI MUZYKA – TALENT – PASJA – tabela opłat 

 

Opłaty w roku szkolnym 2016/2017 

 

Lekcja Opłata za jedną lekcję (PLN) 

Lekcja indywidualna nauki gry na instrumencie  (20’) 30,00 

Lekcja indywidualna nauki gry na instrumencie  (30’) 45,00 

Lekcja indywidualna nauki gry na instrumencie  (45’) 65,00 

Lekcje wokalne (4 x 45’) 330,00 

 


