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

Centrum Muzyki EMPIRE 

KARTA UCZNIA

Imię i nazwisko ucznia:..................................................................................................

Data urodzenia................................................................................................................

Imię i nazwisko opiekuna prawnego:............................................................................. 

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

Numer kontaktowy:........................................................................................................ 

Adres e-mail:.................................................................................................................. 

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

REGULAMIN EDUKACJI MUZYCZNEJ 2019/20

1. Lekcje mają charakter indywidualny, trwają 45 minut i odywają się w siedzibie EMPIRE 
(Kielce, ul. Prosta 52) wg ustalonego grafiku w porozumieniu nauczyciela z uczniem.

2. Rok szkolny trwa od 4. września 2019 r. do 30. czerwca 2020 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 to 160,00 zł (4 x 40,00 zł), 

natomiast z perkusji 170,00 zł (4 x 42,50 zł).
5. Odnowienie pakietu następuje automatycznie wraz z kolejnym miesiącem – do 30. 

czerwca. Rezygnację można złożyć wyłącznie pisemnie lub drogą mailową.
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 z inicjatywy 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 miesiąc kalendarzowy 
(wyłączając sytuacje nadzwyczajne: występowanie świąt lub ferii zimowych, pobyt 
szpitalny). Nadmierna liczba odwołanych zajęć może skutkować przedterminowym 
zakończeniem współpracy.

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 wystpowania 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 uczniem 
(lub jego opiekunem prawnym) a Centrum Muzyki EMPIRE z siedzibą w Kielcach (ul. Prosta 52). 
Jego akceptacja wyrażona podpisem wiąże się z przyjęciem istniejących zasad za obowiązujące.
 
..........................................                                                                              ......................................
Przedstawiciel EMPIRE                               Klient


