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REGULAMINWarsztatów muzycznych 

organizowanych przez 

Towarzystwo Edukacji Artystycznej w Zakopanem 

(wersja 2.0 z dnia 22 listopada 2017 roku) 

 

§ 1 Informacje ogólne 

1. Organizatorem Warsztatów muzycznych jest Towarzystwo Edukacji Artystycznej 

w Zakopanem, z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 12, 34-500 Zakopane, dalej TEA. 

2. Zadaniem Warsztatów muzycznych jest propagowanie edukacji muzycznej,doskonalenie 

umiejętności artystycznych i wspieranie rozwoju osobistego osób w każdym wieku,dzieci, 

młodzieży i osób dorosłych, jak również przygotowanie szczególnie uzdolnionych 

uczniów do dalszego kształcenia w szkolnictwie muzycznym. 

3. W ramach Warsztatów muzycznych TEAzobowiązuje się zorganizować lekcje gry 

na instrumencie (fortepianie, skrzypcach, flecie, klarnecie, saksofonie, gitarze, akordeonie 

i wiolonczeli) w systemie nauczania indywidualnego dla osób w dowolnym wieku, jak również 

zajęcia umuzykalniające dla dzieci w wieku 6-8 lat. 

4. Zajęcia indywidualne z zakresu nauki gry na instrumencie odbywają się w wymiarze 

(do wyboru): 

a) 30 minut 1 raz lub 2 razy w tygodniu, 

b) 45 minut 1 raz lub 2 razy w tygodniu, 

c) 60 minut 1 raz lub 2 razy w tygodniu. 

Godziny zajęć uzgadniane są z nauczycielem prowadzącym. 

5. Zajęcia umuzykalniające dla dzieci w wieku 6-8 lat odbywają się 1 raz w tygodniu 

45 minut. Grupa musi liczyć minimum 7 dzieci (maksymalnie do 10/11 w grupie). Dzień 

i godzinę zajęć ustala nauczyciel prowadzący. 

6. Zajęcia trwają od października do czerwca danego roku szkolnego z przerwami 

świątecznymi i feriami zgodnie z kalendarzem Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

7. Zajęcia odbywają się w siedzibie Zespołu Państwowych Szkół Artystycznych przy ulicy 

Sienkiewicza 12 w Zakopanem. 

8. TEA odpowiada za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas zajęć lekcyjnych. 

9. Na zakończenie roku szkolnego na podstawie przeprowadzonych przesłuchań TEA 

wydaje zaświadczenia udziału w Warsztatach muzycznych w zakresie nauki gry na danym 

instrumencie. 
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§ 2 Rekrutacja 

1. Osoby zainteresowane warsztatami zobowiązane są do wypełnienia odpowiedniego 

podania (do pobrania w siedzibie TEA) i dostarczenia go do administracji TEA. 

2. Zapisy przyjmowane są przez cały rok szkolny. 

3. Na pierwszych zajęciach nauczyciel prowadzący dokonuje badania przydatności 

kandydata, polegającego na sprawdzeniu jego uzdolnień muzycznych, słuchu 

muzycznego, poczucia rytmu, warunków psychofizycznych i predyspozycji do nauki gry 

na określonyminstrumencie. 

4. O ostatecznym przyjęciu kandydata decyduje nauczyciel w porozumieniu zPrezesem 

TEA. 

5. Umowę z pełnoletnim uczniem lub rodzicem (opiekunem prawnym) niepełnoletniego 

ucznia zawiera się na okres od października do czerwca danego roku szkolnego. 

 

§ 3Prawa i obowiązki uczniów TEA 

1. Uczniowie mają prawo do: 

a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, 

b) opiekiwychowawczej, zapewnienia warunków bezpieczeństwa, ochrony 

poszanowania swojej godności, 

c) życzliwego i indywidualnego traktowania w procesie dydaktycznym, 

d) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny swoich postępów w nauce. 

2. Uczniowie mają obowiązek: 

a) regularnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach – w przypadku uczniów 

niepełnoletnich rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest do przyprowadzenia ucznia 

na zajęcia i odebrania ucznia po zajęciach, 

b) systematycznego przygotowywania się do zajęć w ramach Warsztatów 

muzycznych w zakresie nauki gry na danym instrumencie, 

c) przestrzegania zasad kultury i zasad współżycia , 

d) społecznego w odniesieniu do nauczycieli, kolegów i innych pracowników 

Warsztatów muzycznych, 

e) dbanie o wspólne dobro, ład i porządek w siedzibie Warsztatów muzycznych. 

3. Brak woli nauki w Warsztatach muzycznych przejawiający się brakiem zainteresowania, 

brakiem wyników nauczania lub brakiem dyscypliny ucznia może skutkować skreśleniem 

z listy uczniów Warsztatów muzycznych. 
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4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość rezygnacji z dalszej nauki 

z 1-miesięcznym wyprzedzeniem i pisemnymzgłoszeniemwadministracji TEA. 

5. W przypadku osób niepełnoletnich umowę może wypowiedzieć jedynie rodzic (opiekun 

prawny). 

6. Uczniowie mają możliwość czynnego udziału w koncertach organizowanych 

lub współorganizowanych przez TEA oraz Zespół Państwowych Szkół Artystycznych 

w Zakopanem. 

 

§ 4Opłaty 

1. Opłatę za naukę należy regulowaćzgóry 10. dnia każdego miesiąca. 

2. Miesięczna opłata za naukę w ramach Warsztatów muzycznych wynosi odpowiednią 

kwotę, w zależności o wyboru wariantu. 

 wariant A1: 150,00 zł – 4 lekcje 30-minutowe w miesiącu (1 raz w tygodniu) 

 wariant A2: 250,00 zł – 8 lekcji 30-minutowych w miesiącu (2 razy w tygodniu) 

 wariant B1: 170,00 zł – 4 lekcje 45-minutowe w miesiącu (1 raz w tygodniu) 

 wariant B2: 290,00 zł – 8 lekcji 45-minutowych w miesiącu (2 razy w tygodniu) 

 wariant C1: 190,00 zł – 4 lekcje 60-minutowe w miesiącu (1 raz w tygodniu) 

 wariant C2: 330,00 zł – 8 lekcji 60-minutowych w miesiącu (2 razy w tygodniu) 

Nauczyciel ma obowiązek realizacji zajęć zgodnie z zadeklarowaną przez ucznia ilością 

zajęć w miesiącu, bez względu na ferie, wakacje i dni świąteczne. 

3. Opłatę należy wnosić na konto nr 62 1020 3466 0000 9002 0025 1918, Bank PKO BP. 

Wtytuleprzelewunależyobowiązkowopodaćimię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, który jest 

opłacany. 

4. Odpłatność za naukę pobierana jest przez 9 miesięcy w roku. 

5. W przypadku choroby ucznia lub innych przyczyn obiektywnych lekcja może być 

przełożona na inny termin. O wszelkich zmianach należy niezwłocznie, z wyprzedzeniem 

poinformować nauczyciela. 

6. Nieobecności ucznia należy zgłaszać co najmniej na dzień przez zaplanowanymi lekcjami. 

7. Nieobecność ucznia lub odwołanie lekcji dopiero w dniu jej realizacji powoduje 

utratęjednostki lekcyjnej. 

8. W przypadku nieodbycia lekcji z przyczyn niezależnych od ucznia TEA gwarantuje 

przeniesienie lekcji na inny dogodny dla ucznia termin. 



4 

9. W wyjątkowych uzasadnionych przypadkach (np. w przypadku trudnej sytuacji 

materialnej lub w sytuacji, gdy przynajmniej dwoje dzieci z wielodzietnej rodziny 

zamierza podjąć naukę w ramach Warsztatów muzycznych) TEAmożena prośbę rodziców 

obniżyć opłatę za naukę w ramach Warsztatów muzycznych. 

 

§ 5 Postanowienia końcowe 

1. Uczniowie, rodzice (opiekunowie prawni) oraz nauczyciele zobowiązani 

są do przestrzegania niniejszego Regulaminu. 

2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje TEA. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 października 2017 roku. 


