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WARUNKI UCZESTNICTWA W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
§1. Zajęcia
Zajęcia indywidualne w Studio Muzycznym 27 odbywają się raz w tygodniu i trwają
60 minut lub 45 minut (w przypadku mniejszych dzieci) Uczniowie otrzymują niezbędne
do nauki materiały
Program kursu w roku szkolnym (od 5 września 2022 do 23 czerwca 2023) obejmuje
36 lekcji (już po odjęciu dni wolnych i świąt). Zajęcia nie odbywają się w dniach:
31.10.22 – 2.11.22, 11.11.22, 22.12.2022 – 1.1.2023 (Zimowa przerwa świąteczna),
13 - 26.02.2023 (Ferie Zimowe), 6 - 12.04.2023 (Wiosenna przerwa świąteczna), 1-3.05.2023,
8.06.2023 Niezależnie od dnia tygodnia w jakim mamy zajęcia, ilość lekcji wynosi 36
Lokalizacja: Kłodzki Ośrodek Kultury, pl. Jagiełły 1, 57-300 Kłodzko, Sala - III piętro
§2. Nieobecności i nieprzygotowanie do zajęć
Odrabianie zajęć jest możliwe tylko w przypadku powiadomienia o ewentualnej
nieobecności do dwóch dni przed terminem wyznaczonej lekcji, inaczej lekcja przepada
(niezależnie od powodu nieobecności).
Odrabianie zaległych zajęć będzie się odbywało w trakcie roku szkolnego w postaci
normalnych lekcji w siedzibie lub przez Skype.
Nieobecność możemy zgłosić maksymalnie dwa razy na semestr, kolejne zgłoszenia
nieobecności będą traktowane jako lekcje, które się odbyły.
§3. Opłata za naukę
Opłata miesięczna za lekcje indywidualne 60 minut – 300 zł, 45 minut - 240 zł.
Opłaty należy wnosić do 15 dnia każdego miesiąca na konto:
STUDIO MUZYCZNE 27 ŁUKASZ GOŁĄBEK 35 1140 2004 0000 3602 8163 9909
z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka i miesiąc, za który opłata została wniesiona.
W przypadku braku wpłaty w określonym terminie prowadzący zajęcia może odmówić
prowadzenia lekcji.
Jeżeli uczestnictwo w kursie nastąpi w trakcie trwania roku szkolnego opłata miesięczna
nie ulega zmianie.
W sytuacji zakazu przemieszczania się lub zamknięcia szkoły z przyczyn niezależnych
(np. sytuacja z COVID-19) wszyscy uczniowie będą mieć lekcje wyłącznie poprzez
komunikator Skype. 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.
Prowadzący zajęcia: Łukasz Gołąbek

tel. 697 777 067

info@studiomuzyczne27.pl

