
Regulaminu zajęć muzycznych- nauka gry na gitarze obowiązujący 

w Miejskim Ośrodku Kultury w Pszowie

1. Zajęcia muzyczne prowadzone w Miejskim Ośrodku Kultury w Pszowie, mają na celu naukę gry

na  gitarze  poprzez  rozbudzanie  i  rozwijanie  indywidualnych  zdolności

i zainteresowań muzycznych.

2. Akceptacja niniejszego regulaminu jest  równoznaczna z akceptacją Regulaminu ogólnego zajęć

prowadzonych  w  Miejskim  Ośrodku  Kultury  w  Pszowie  oraz  Regulaminu  dotyczącego

funkcjonowania indywidualnych zajęć w Miejskim Ośrodku Kultury w Pszowie w trakcie epidemii

COVID-19 w Polsce. Regulaminy dostępne na stronie www.mokpszow.pl

3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie zapisu na zajęcia za pośrednictwem serwisu

www.strefazajec.pl oraz dokonanie opłaty za 1 miesiąc z góry. 

4. Zajęcia  nauki  gry  na  gitarze  są  zajęciami  indywidualnymi,  obejmującymi  niezbędne  elementy

umuzykalnienia, teorii oraz podstawowych zasad harmonii. Termin zajęć indywidualnych ustalany

jest przez ucznia lub rodzica bezpośrednio z instruktorem. 

5. W danym miesiącu uczestnik zajęć muzycznych korzysta z 4 (1 x w tygodniu) lekcji, każda

lekcja trwa 60 minut.

6. Zajęcia, które wypadają w dniach ustawowo wolnych od pracy lub z przyczyn niezależnych od

instruktora  nie  podlegają  odpracowaniu  w  innym  terminie-  opłata  za  zajęcia  zostanie

proporcjonalnie obniżona.

7. Wysokość  opłaty z tytułu uczestnictwa w zajęciach muzyczne – nauka gry na gitarze reguluje

punkt 2  Zarządzenia nr 7 /2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie. 

8. Rodzice/opiekunowie zobowiązani się do terminowego regulowania opłat za zajęcia muzyczne –

nauka gry na gitarze, tj. do 15 dnia każdego miesiąca poprzez strefę zajęć/płatność w sekretariacie.

9. Opłata  za  poszczególne  zajęcia  jest  stała,  niezależnie  od liczby  dni  zajęć  przypadających

w danym miesiącu i nie podlega zwrotowi z tytułu niewykorzystanych zajęć. W wyjątkowych

indywidualnych  przypadkach,  które  zostaną  zgłoszone  pisemnie  i  uzasadnione,  Dyrektor

MOK może podjąć decyzję o zwrocie części lub całości  należności lub zwolnienia z opłaty.  

10.W przypadku rezygnacji  uczestnika z  zajęć,  należy osobiście  powiadomić Instruktora- podczas

zajęć lub Referenta ds. promocji i organizacji imprez- w sekretariacie MOK Pszów. Informację 

o  rezygnacji  należy  zgłosić  najpóźniej  do  końca  miesiąca  poprzedzającego  rezygnację,  

w przeciwnym razie opłata będzie nadal naliczana.

http://www.strefazajec.pl/

