Data, miejsce:..........................

Centrum Muzyki EMPIRE
KARTA UCZNIA
(oddział Kielce)

Imię i nazwisko ucznia:..........................................................................................
Data urodzenia......................................................................................................
Imię i nazwisko opiekuna prawnego:.......................................................................
Adres zamieszkania:...............................................................................................
Numer kontaktowy:..............................................................................................
Adres e-mail:........................................................................................................
Informacje dodatkowe:.................................................................................................

Wybór zajęć:
śpiew / pianino / gitara / perkusja / skrzypce / rytmika

.......................................
Centrum Muzyki EMPIRE

.......................................
Podpis Klienta

REGULAMIN EDUKACJI MUZYCZNEJ
W CENTRUM MUZYKI EMPIRE (o. Kielce)
Zajęcia grupowe rytmiczno-umuzykalniające
1. Lekcje mają charakter grupowy i trwają 45 minut.
2. Zajęcia odbywają się w Centrum Muzyki EMPIRE (Kielce, ul. Prosta 52) według
ustalonego grafiku w porozumieniu nauczyciela z grupą rodziców.
3. Wiek uczestników to 4-6. Liczebność grupy – do 10 osób.
4. Liczba jednostek zajęciowych przypadających na dany miesiąc ustalana jest z góry przed
jego rozpoczęciem przez Centrum Muzyki EMPIRE. Uwzględnia przerwy związane z
występowaniem świąt oraz dni wolnych od pracy.
5. Minimalna liczba zajęć w ciągu miesiąca to 3, maksymalna – 5. Pakiety sprzedawane są
wyłącznie całościowo. Wyjątek od tej zasady stanowi lekcja próbna.
6. Odnowienie pakietu zajęć następuje automatycznie wraz z nadejściem kolejnego miesiąca
kalendarzowego do momentu zakończenia roku szkolnego (30. czerwca 2018 r.). Informacja
o rezygnacji z usług do ostatniego dnia miesiąca powoduje nienaliczanie opłat za kolejny.
7. Z uwagi na grupowy charakter spotkań, nie ma możliwości zmiany ich terminu lub
odpracowywania nieobecności. Prawo do zwrotu opłaconej kwoty za jedną jednostkę
lekcyjną przysługuje w sytuacji odwołania zajęć z inicjatywy Centrum Muzyki EMPIRE (w
wyniku zdarzeń losowych – np. brak dostaw prądu).
8. Płatności za lekcje dokonywać można najpóźniej do 5. dnia danego miesiąca z góry –
gotówką w biurze lub przelewem na konto: 44 1050 1416 1000 0090 9036 0901.
9. Brak terminowej wpłaty wiąże się z automatyczną blokadą usług do chwili uiszczenia
zaległości finansowych.
Niniejszy regulamin stanowi podstawę prawną, regulującą zakres współpracy pomiędzy uczniem
(opiekunem prawnym) a Centrum Muzyki EMPIRE z siedzibą w Kielcach (ul. Prosta 52). Jego
akceptacja wiąże się z przyjęciem istniejących zasad za obowiązujące.

PAKIET

CENA

4x 45 min – rytmika (+/- 1 jednostka lekcyjna)

100,00 zł (+/- 25,00 zł)

Akceptacja regulaminu:
................................................
Data, podpis przedstawiciela
Centrum Muzyki EMPIRE

.............................................
Data, podpis Klienta

