rok szkolny …….. /……….

Nauczyciel:

KARTA ZAPISU
SZKÓŁKA MUZYCZNA
STOWARZYSZENIA MUZYCZNEGO „VIVIDUS”

Specjalność
wpisać wybrany instrument lub śpiew

Czy chcesz wypożyczyć instrument ze szkolnego magazynu instrumentów?
*WŁAŚCIWE ZAZNACZ

TAK

NIE

Jeżeli TAK – obowiązkowo do KARTY ZAPISU należy wypełnić WNIOSEK O WYPOŻYCZENIE INSTRUMENTU
W przypadku rezygnacji z dalszej nauki w Stowarzyszeniu należy o tym powiadomić sekretariat i zwrócić instrument do
magazynu. Kosz wypożyczenia wynosi 100 zł za semestr.

Imię
Nazwisko
data urodzenia
Adres
zamieszkania
numer telefonu
komórkowego

e-mail: ………………………………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do procesu nauczania w Stowarzyszeniu Muzycznym Vividus (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r.
o Ochronie Danych Osobowych Sz. Ust. 2002 r. Nr 101 poz. 926)
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Stowarzyszenia Muzycznego Vividus

Data (dzień, miesiąc, rok)
podpis opiekuna, jeżeli kandydat
nie ukończył 18 roku życia

Wyrażam chęć uczestnictwa w zajęciach grupowych :
z teorii
z rytmiki

(koszt: 1,5 godz. 30 zł)

Regulamin zajęć w szkółce muzycznej

1.

Zajęcia w szkółce muzycznej (gra na instrumentach, śpiew solowy,

piosenka) odbywają się indywidualnie, godziny ustalane są z nauczycielem
przedmiotu oraz dopasowane zostają do planu zajęć ucznia i nauczyciela.
2.

Zajęcia z teorii muzyki lub rytmiki prowadzone są grupowo o jednej

ustalonej godzinie.
3.

Opłaty za cztery lekcje indywidualne w miesiącu są stałe i wynoszą:
180 zł za 4 lekcje 45 minutowe (1 lekcja 45 zł)
136 zł za 4 lekcje 30 minutowe (1 lekcja 34 zł)
120 zł za 4 lekcje 90 minutowe prowadzone grupowo (1 zajęcia 30 zł)

Muzyczna Karina opłaty wg. oddzielnego harmonogramu zajęć płatne z góry do
10 każdego miesiąca na konto Stowarzyszenia
Nr konta: 02 1020 4027 0000 1902 0380 6718
4.

Opłata za miesiąc w których wypadają ferie wynosi połowę wyżej

wymienionych kwot
5.

Realizowanie większej lub mniejszej ilości lekcji niż cztery w miesiącu,

ustala się indywidualnie z nauczycielem i rozlicza się do 15 każdego miesiąca.
6.

W przypadku powiadomienia nauczyciela z co najmniej jednodniowym

wyprzedzeniem o nieobecności ucznia na zajęciach indywidualnych, zajęcia te
mogą być odrobione w innym terminie.
7.

Zajęcia, które nie odbyły się z winy ucznia (nieobecność nie została

wcześniej zgłoszona) nie podlegają odliczeniu i muszą być zapłacone.

Poznań, dn. ………………

………………………………
Podpis rodziców lub opiekunów

Poznań, ................................
Wnioskodawca
Imię i nazwisko ........................................................................................................................................
Adres ........................................................................................................................................................
Telefon .................................................. E-mail ……………………………………………………….
Numer i seria dowodu osobistego: ………………………………………………………………..........

Do dyrektora
Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu
ul. Głogowska 90
60-262 Poznań

Wniosek o wypożyczenie instrumentu
Proszę o wypożyczenie instrumentu .....................................................................................
dla mojej córki/mojego syna* uczennicy/ucznia* Stowarzyszenia Muzycznego Vividus
Nauczycielem będzie p. ........................................................................................................
Warunki wypożyczania instrumentów
1. Niniejszy dokument jest równoznaczny z umową o wypożyczenie instrumentu zawartą pomiędzy
Dyrektorem ZSM jako wypożyczającym a Wnioskodawcą jako użytkownikiem
2. Wypożyczony instrument może być używany wyłącznie do realizacji programu szkolnego.
3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zniszczenie lub zaginięcie instrumentu.
• a) o faktach tych należy niezwłocznie powiadomić pisemnie magazyniera lub dyrektora szkoły
• b) oszacowanie wartości strat należy do komisji powołanej przez dyrektora
4. Wymiana strun instrumentów smyczkowych oraz włosia smyczków dokonywana jest we własnym
zakresie przez użytkownika.
5. Użytkownik zobowiązany jest dostarczyć sprawny instrument na każde wezwanie szkoły.
6. Instrument wypożycza się na okres roku szkolnego z możliwością przedłużenia na następne lata nauki.
7. W przypadku rezygnacji z nauki należy bezzwłocznie zwrócić instrument do szkoły.
8. W sprawach nie unormowanych umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem* się z warunkami i procedurą wypożyczania
instrumentów w Zespole Szkół Muzycznych w Poznaniu i zobowiązuje się do przestrzegania
zawartych w nim postanowień.
*niepotrzebne skreślić

……………………………….
podpis Nauczyciela

………………………………….
podpis Wnioskodawcy

Wyrażam zgodę na wypożyczenie instrumentu

……………………………………………………..
Pieczątka i podpis dyrektora

* wypełnia Magazyn Instrumentów

Poznań, ........................................

Dane wypożyczonego instrumentu*

nazwa .........................................................................................................................................

nr fabryczny ...............................................................................................................................

nr inwentarzowy ........................................................................................................................

opis instrumentu ........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

stan instrumentu ......................................................................................................................

uwagi .........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

……………………………..
Podpis wydającego

Rok
szkolny
Semestr
Wpłata (zł)

Rok
szkolny
Semestr
Wpłata (zł)

………………………………….
Podpis wypożyczającego

