
REGULAMIN PRACOWNI MUZYCZNEJ 

MIĘDZYNARODOWEGO DOMU KULTURY W MIĘDZYZDROJACH 

 

 

ZASADY OGÓLNE 

 

• Indywidualne zajęcia gry na fortepianie odbywają się w miesiącach od września do 

czerwca raz lub dwa razy w tygodniu według ustalonego harmonogramu; 

• Zajęcia wokalne indywidualne i grupowe odbywają się raz w tygodniu; 

• Kwalifikacja kandydata odbywa się na podstawie badań przydatności; 

• Warunkiem udziału w zajęciach jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego na 

stronie MDK  i terminowe uiszczenie opłat; 

• Dbamy o rozwój twórczy uczestników zajęć i ich motywację do ćwiczeń poprzez 

udział w koncertach, przeglądach i konkursach; 

• Uczestnik zajęć zobowiązany jest do punktualnego przyjścia na lekcje; 

• O nieobecności dziecka na zajęciach rodzic powiadamia instruktora sms-em; 

• Pracownia muzyczna zastrzega sobie prawo do zmian w planie zajęć, o zmianach 

informuje nauczyciel prowadzący zajęcia; 

•  Zapewniamy sprzęt, nagłośnienie oraz materiały niezbędne do prawidłowego 

przebiegu zajęć; 

 

PŁATNOŚĆ 

• Odpłatność za zajęcia jest ustalana każdorazowo na nowy rok artystyczny i nie podlega 

zwrotom w przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach.  

• Opłata za zajęcia naliczana jest bez względu na absencję uczestnika zajęć w ciągu  miesiąca. 

Wyjątek stanowi choroba uczestnika zajęć trwająca powyżej 14 dni, o której informuje 

instruktora rodzic/opiekun. 



• Opłaty należy wnosić w terminie od 1 do 10 dnia każdego miesiąca z góry na konto 

Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach: 

Bank Spółdzielczy Międzyzdroje; Nr konta bankowego: 32 9383 0007 0000 0169 2000 

0020 w tytule wpłaty wpisując:  

• imię i nazwisko dziecka; 

• nazwa zajęć - zajęcia wokalne lub fortepian; 

• miesiąc, za który opłata została wniesiona; 

Cennik: 

nauka gry na fortepianie 30 min/30 zł 

nauka gry na fortepianie 45 min/40 zł  

nauka gry na perkusji 45 min/40 zł 

zajęcia wokalne indywidualne 45 min/30 zł 

zajęcia grupowe Zespół Singerella -bezpłatne 

Miesięczna opłata zależy od ilości zaplanowanych lekcji w danym miesiącu.  

O wysokości opłat w danym miesiącu rodzica informuje instruktor.  

Zniżka dla dziecka, które bierze udział w dwóch formach zajęć muzycznych - 

 20 % na zajęcia wokalne. 

• W przypadku odwołania zajęć przez MDK opłata za kolejny miesiąc zostanie 

pomniejszona o kwotę odwołanych zajęć; 

• Zaległości wynoszące wartość dwóch miesięcznych opłat za zajęcia skutkują 

skreśleniem ucznia z listy uczestników zajęć; 

• Międzynarodowy Dom Kultury zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian         

w niniejszym regulaminie; 

 

 


