
WARUNKI UCZESTNICTWA  kurs w roku szkolnym (wrzesień 2021 - czerwiec 2022)

1.  Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, indywidualnie lub w grupach maksymalnie   
dwuosobowych, trwają 60 minut. Uczniowie otrzymują niezbędne do nauki materiały. 
2.  Program kursu w roku szkolnym (od 6 września do 23 czerwca) obejmuje 36 lekcji (już po 
odjęciu dni wolnych i świąt). Zajęcia nie odbywają się w dniach: 
1-2.11.21,    10-11.11.2021,    22.12.2021–1.1.2022  (Zimowa przerwa świąteczna),    6.1.2022,
14-27.02.2022 (Ferie Zimowe),    13-19.04.2021 (Wiosenna przerwa świąteczna),  
1-3.05.2022,  16.06.2022.   Niezależnie od dnia tygodnia w jakim mamy zajęcia, ilość lekcji 
wynosi 36. Dla czwartku będzie przewidziana 1 lekcja dodatkowa by wyrównać do 36 lekcji.
3.  Odrabianie zajęć jest możliwe tylko w przypadku powiadomienia o ewentualnej 
nieobecności do dwóch dni przed terminem wyznaczonej lekcji, inaczej lekcja przepada. 
4.  Uczniowie przynoszą na zajęcia własny instrument lub mogą korzystać z gitar, 
wzmacniaczy i efektów, które są dla nich udostępnione na miejscu.Na zajęciach są udostępnione 
wzmacniacze wraz z okablowaniem i efektami i gitary klasyczne, akustyczna i elektryczne.
5.  W czasie zajęć następuje: powtórzenie i sprawdzenie przerobionego materiału, korekcja 
błędów, wskazania do dalszych ćwiczeń, podanie nowego materiału oraz zadania domowego. 
Program zakłada codzienne, systematyczne ćwiczenia w domu w wymiarze od około 20 do 120 
minut w zależności od stopnia zaawansowania. Każdy uczeń posiada swoją Kartę Ucznia.
6.  Obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia w przypadku rezygnacji.
7.  Opłata za miesiąc jest stała niezależnie od ilości lekcji w dany miesiącu (chodzi tu o dni 
wolne od lekcji). Opłata miesięczna jest średnią za 36 lekcji, które odbywają się w roku szkolnym.
8. Odrabianie zaległych zajęć będzie się odbywało w trakcie roku szkolnego w postaci 
normalnych lekcji w siedzibie lub przez skype.
9. W sytuacji zakazu przemieszczania się lub zamknięcia szkoły z przyczyn niezależnych (np. 
sytuacja z koronawirus COVID-19)   wszyscy uczniowie będą mieć lekcje wyłącznie poprzez portal 
skype, zoom lub messenger. Nie ma możliwości odrabiania tych lekcji w inny sposób lub 
rezygnacji z lekcji w tym okresie z powodu zmiany formy lekcji. Wszystkie lekcje odbywają się 
normalnie z tym ,że w formie online. 

PŁATNOŚCI
1.  Opłata miesięczna za lekcje indywidualne – 290 zł, promocja rodzinna – drugie dziecko 260 zł.
 lekcje w grupie 2 os. – 210 zł osoba, promocja rodzinna – 195 zł osoba w grupie 2 os.
Płatne za miesiąc z góry do 10-go dnia każdego miesiąca. 
2.  Opłata semestralna. Przy takiej płatności jest rabat w wysokości 100 zł na cały kurs. 
Indywidualnie 2 900 zł – 100 zł rabatu = 2 800 zł podzielone na dwie równe płatności po 1 400 zł. 
Pierwsza rata płatna do 15 września 2021, a druga rata do 15 lutego 2022. Sytuacja w przypadku 
zajęć w grupie wygląda analogicznie co do terminów i rabatu.
3.  W przypadku braku wpłaty w określonym terminie prowadzący zajęcia może odmówić 
prowadzenia lekcji. 
4.  Jeżeli uczestnictwo w kursie nastąpi w trakcie trwania roku szkolnego opłata miesięczna nie 
ulega zmianie. 
5.  Należność za naukę gry na gitarze należy wpłacać na zajęciach w gotówce lub przelewem na 
konto. 
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