
 

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

Centrum Muzyki EMPIRE 

UMOWA NA KSZTAŁCENIE - KARTA UCZNIA 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego: ..................................................................  

Imię i nazwisko ucznia: …………………………………………………………………  

Data urodzenia: .................................................................................................................  

Adres zamieszkania: .........................................................................................................  

Telefon kontaktowy/e-mail: .............................................................................................  

Wybór zajęć: .....................................................................................................................  

REGULAMIN EDUKACJI MUZYCZNEJ 2021/22 

 
1. Lekcje mają charakter indywidualny, trwają 45 minut i odbywają się w siedzibie EMPIRE  

(Kielce, ul. Prosta 52) wg ustalonego grafiku w porozumieniu nauczyciela z uczniem.  

2. Rok szkolny trwa od 6. września 2021 r. do 30. czerwca 2022 r., ma dwa równe semestry.  

3. Minimalne zobowiązanie to pakiet 4 lekcji do wykorzystania w ciągu trwającego miesiąca  

kalendarzowego. Zapisów dokonywać można przez cały rok.  

4. Cena 1 pakietu miesięcznego z zajęć śpiewu/pianina/gitary/perkusji to 180,00 zł (4 x 45,00 zł). 
5. Odnowienie pakietu następuje automatycznie wraz z nadejściem kolejnego miesiąca – do 30. 

czerwca 2022 r. włącznie. Rezygnację można złożyć wyłącznie pisemnie lub drogą mailową do końca 

danego miesiąca, wówczas opłata za kolejny nie jest naliczana.  
6. Termin lekcji może ulec zmianie z inicjatywy ucznia, o ile informacja o chęci przełożenia napłynie 

min. dzień wcześniej do godz. 17:00. Lekcja odwołana po tym terminie nie podlega odpracowaniu 

bez względu na przyczynę.  
7. Termin lekcji może ulec zmianie z inicjatywy Centrum Muzyki EMPIRE wg tożsamych zasad. Za 

odwołaną lekcję po godz. 17:00 dzień wcześniej lub w jej dniu uczniowi przysługuje zwrot 100% za 

lekcję.  

8. Maksymalna liczba odwołanych zajęć przez ucznia to 2 na jeden miesiąc kalendarzowy. Wyznaczony 

termin alternatywny jest terminem ostatecznym i nie podlega możliwości zmiany.  

9. Odpracowywane lekcje nie zastępują zajęć przypadających na kolejny miesiąc kalendarzowy, a ich 

czas na odrobienie to 14 dni od momentu napłynięcia informacji.  

10. W przypadku występowania świąt, ferii i innych wolnych ustawowo dni na ustalony termin zajęć, 

termin ten ulega zmianie przy zachowaniu zasady minimum 4 lekcji w miesiącu.  

11. Płatności za zajęcia dokonywać można najpóźniej do 5. dnia miesiąca z góry – gotówką w biurze 

lub przelewem na konto: 44 1050 1416 1000 0090 9036 0901  
 

Niniejszy regulamin stanowi podstawę prawną, regulującą zakres współpracy pomiędzy rodzicem/opie-

kunem prawnym lub pełnoletnim uczniem, a Centrum Muzyki EMPIRE z siedzibą w Kielcach (ul. Prosta 

52). Jego akceptacja wyrażona podpisem wiąże się z uznaniem istniejących zasad za obowiązujące.  
 

…......................................                        ..........................................     

Przedstawiciel EMPIRE            Klient  



WYTYCZNE DOTYCZĄCE COVID-19 
 

W związku z występowaniem pandemii COVID-19 Centrum Muzyki EMPIRE postanowiło poczynić 

odpowiednie działania prewencyjne, których celem jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa 

uczniów, opiekunów oraz kadry nauczycielskiej przy jednoczesnym zachowaniu komfortu i swobody 

pracy.  

✓ Miejsca siedzące w recepcji i korytarzu zostały rozmieszczone w zgodzie z zasadą dystansu społecz-

nego  

✓ Klientów Centrum Muzyki EMPIRE obowiązuje zachowanie min. 1,5 m dystansu wobec innych osób 

przebywających w pomieszczeniach szkoły  

✓ Na obszarze całego lokalu istnieje obowiązek dezynfekcji rąk oraz noszenia prawidłowo założonej na 

usta i nos maseczki ochronnej lub przyłbicy – z tego obowiązku zwolniony jest uczeń i nauczyciel prze-

bywający w swojej sali dydaktycznej w czasie zajęć dydaktycznych (niemniej stosowanie w/w środków 

ochronnych pozostaje zalecane)  

✓ W salach dydaktycznych realizowana jest regularna defynzekcja 

✓ Uczniom, którzy osiągnęli odpowiedni wiek zaleca się, aby samodzielnie odwiedzali mury Centrum 

EMPIRE – w celu rozsądnego ograniczenia liczby gości w lokalu  

✓ Rodziców oczekujących na swoje dzieci w budynku szkoły zachęcamy do zajmowania miejsc do tego 

wyznaczonych  

✓ W przypadku występowania objawów u ucznia takich jak gorączka, kaszel, duszności, osłabienie – 

zalecamy pozostanie w domu.  
 

POMIAR TEMPERATURY 
 

Zgodnie z ogólnymi wytycznymi każdorazowo realizowany będzie pomiar temperatury u wszystkich 

uczniów Centrum Muzyki EMPIRE. Wyrażam zgodę na dokonanie takiego pomiaru przez kadrę zarzą-

dzającą lub nauczyciela prowadzącego w ciągu trwania całego roku szkolnego 2020/21. Jednocześnie 

akceptuję fakt, iż najwyższa dopuszczona temperatura uprawniająca ucznia do rozpoczęcia lekcji to 

37,4 C. Po przekroczeniu powyższego progu temperatury placówka może odmówić przyjęcia mnie/mo-

jego dziecka na zajęcia.  

 

 
Poniższy podpis stanowi akceptację wytycznych i deklarację zastosowania się do nich.  

 

……………………………  

                                                                                                       Klient 
 


