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Regulamin uczęszczania na naukę gry na instrumentach muzycznych i śpiewu
w Fundacji PROMUZA:
1. Fundacja Aktywności Twórczej Dzieci i Młodzieży PROMUZA kształtuje i rozwija
umiejętności muzyczne poprzez naukę gry na instrumentach muzycznych w formie
zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie pragnący uczęszczać do PROMUZA są przesłuchiwani
pod względem zdolności muzycznych a następnie za zgodą rodziców składają podanie.
Po pozytywnej ocenie uzdolnień muzycznych kandydatów i zakwalifikowaniu do
odbywania nauki w punkcie aktywności twórczej PROMUZA, ustalany jest z
nauczycielami harmonogram zajęć.
2. Nauka gry na instrumentach muzycznych odbywa się w grupach 2 – 4 osobowych i trwa
10 semestrów w ciągu 5 lat. Czas trwania lekcji jest stały i jednakowy w każdym roku
nauki i wynosi 50 minut jeden raz w tygodniu średnio cztery razy w miesiącu. Uczeń
otrzymuje promocję na następny rok po zaliczeniu programu w danym roku.
3. Uczeń ma prawo uczęszczać na zajęcia po wpłaceniu do 10 dnia każdego miesiąca, w
którym dziecko uczęszcza na naukę - na konto PROMUZA w banku PKO BP - nr konta:
37 1020 3378 0000 1302 0210 2366 , opłaty miesięcznej w wysokości 130 zł dla zajęć
grupowych na keyboardzie i śpiewie oraz 150 zł na gitarze i perkusji lub 50 zł za godzinę
dla zajęć indywidualnych. W przypadku wpłacenia pełnej kwoty za 10 miesięcy z góry
przysługuje jednomiesięczny upust. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek
rodziców lub opiekunów Fundacja może stosować upusty do 10%. Zmiana wysokości
opłat za naukę może nastąpić po uprzednim powiadomieniu z wyprzedzeniem 2
miesięcy. Brak wpłaty oznacza rezygnację z nauki. Uczeń może kontynuować dalej
naukę jeśli wpłata będzie dokonana.
4. W przypadku opuszczenia przez ucznia 3 kolejnych zajęć bez usprawiedliwienia lub
zaległości płatniczych przekraczających dwie wpłaty, uczeń może być pozbawiony
możliwości dalszej nauki w PROMUZA.
5. Nieobecność usprawiedliwioną i zgłoszoną przed terminem zajęć, uczeń może odrobić
na zajęciach z inną grupą po uprzednim uzgodnieniu terminu z prowadzącym naukę
nauczycielem. Z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej i nie zgłoszonej przed
zajęciami lekcję można odrabiać za dodatkową opłatą w wysokości 50zł/godz. W
przypadku rezygnacji z dalszego nauczania w ciągu roku szkolnego opłatę należy uiścić
do końca miesiąca, w którym nastąpiło pisemne powiadomienie o rezygnacji.
6. Jeżeli nauczyciel nie może prowadzić zajęć z przyczyn usprawiedliwionych, ma
obowiązek wyznaczyć zastępstwo lub ustalić z wyprzedzeniem 1 tygodnia inny termin
odrobienia zajęć dogodny dla całej grupy.
7. Nauczyciele, uczniowie i wszystkie osoby przebywające w pomieszczeniach obiektu, w
którym odbywają się zajęcia mają obowiązek przestrzegania ogólnie przyjętych norm
postępowania i zachowania w szkołach oraz nie dopuszczać do powstawania zagrożeń
PPOŻ i BHP.
8. Po zakończeniu rocznego cyklu zajęć uczniowie otrzymują świadectwa a po 5 roku
nauki dyplom PROMUZA.
9. Nauka może trwać dłużej niż 5 lat na warunkach obowiązujących w tym regulaminie
bez ograniczeń wiekowych.
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