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STUDIA AKTYWLZACJI
przy OGNISKU MIJZYCZNYM w KROŚNIB

1 Informrcie ogólnc

1. Celęm działalności TUDIA AKTYWIZACJI przy OGNISKU MUZYCZNYM
w KROŚNIE jesl

r aktywizacja osób niepehospraumych poprzez udzid w zajęciach muzycznych i manualnych
r nąrrkaśpiewui wnains;numentach
l roarijanie poczucia qrmu i słuchu muzycalego
r odkrywanie i rozwijanie uzdolniń rrurycznych
. roał,iianie alrtywności muzycano-ruchowej
l wyzwalanie pozyfywnych emocji wpr.zezalśty$my i tecęqmmy kontakt

n mvryĘ* elementy muzykoterapii
r relaksacja i odpręeenie
. celowę i alctyurne spędzanie za uwolnego
c vrm.ap,nianie wiary w swoje możliwości i umiejęttości
r podnoszbniepoczuciawłasnej wartości
r ćwiczęnie funkcji poaawcz,ych
r pokonywanie swoich ograniczeń i nięśmiałości
r integracja ze środowiskiem

?.Powyżsf, ls T{.JDISAKTY\Ę{ZACJIreaIizuj ppmazl
a} prnwadxenis geję indywidualnych

b} prowadueni* mję* grupcwych

2 Daiatalno ć

1. TUDIO AKTY !/źACII zobowiązr{e się do zatrudnienia wykwalifikowanych

i kompetentnych osób prowadąpych nięciąz przygotowaniem pedagogicarym oraz dołoży

wszelkich starań aby zajęcra odbywdy się zgodnie z wysokimi tandardami.

2. O mianach w toku pracy TUDIA AKTY\ilZACJI, w tym o dniach wolnych

rodzicł/opiekunowie i uczestnicy zo taną poinformowmi z co najmniej siedmiodniowym

wyprzedzeni ęln, ?a, vryjętkiem nagłych sytuacj i.
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ńi,ooogslogą,kontakt@ogniskomuly9Ę9r9 § 3 Rekrutacja
ŃiP ĘSffi3'cT§i?):]ł$Łl'fi truo,o AKTywIzAcJI odbywa się poprzez ńożeńe wez

rodzica/opiekuna wniosku o przyjęcie dziecka oraz podpisania oświadczetiao zapoznaniu się

i zaakceptowaniu regulaminu, dokumentów dotyczących funkcjonowania placówki, z,asad

bezpieczeństwa oraz zaporulańa się z klauzulą RODO.

Podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się i zaakceptowaniu regulaminu jost

rÓwnoznaczne z ziwarciem umowy.

2. Rodzic/opiekun powinien zapewnić dziecku możliwość regularnego nczęszczania na zĄęcia.

3, Rodzic/opiekun zobońryarryjest do aktualizowania wszęlkich nriannumerów telefonów,

adresów i innych danych niezbędnych do kontaktu.

§ a Opłaty

t. ZĄęiaw ST{IDIU AKTYWIZACJI są płahe. Rodzic/opiekun zobowią7.any jest do temlinowego

wnoszenia opłaą z gW do 10 dnir lrrżdego miwiąca.

2. Opłata miesięczna (czesne) jest jednakowej wysokości nieząlężnie od ilości mjw w §TUDru

AKTYWIZACJI w danym miesiącu.

3. Opłaty naleł dokonywać na konto tantoye OGM§KA MUZYCanEGO, qpizująp w §rtule

imię i narmisko Mecka oraz miesĘc,zaktóry wnoszonajestopłata:

OCINISKO MUZYCZI§E mgr sztuki Paweł OsĄca

nrxn€r konta: 36 1020 296t 0000 6W2 al33 W27

§rtułęm: imię i nnzwisko dziocka, micsĘc i rok (np. Ania Kowalską wrzesiń 202l)

4. }Vysokość eesnąo okreóla odrębny dokument - oferta na dany rok sdrolny.

5. Czesne nie podlega zwrotowi w prz5padku rerygnacji z ucz.estnictwa w zajęłiach w §TUDIU

AKTYWIZACn.

6. §TUDIO AKTYWIZACJI zastzega sobię możliwość miany wysokości czesnego w trakcie

roku szkolnego w prz5rpadku miany kosźów ubąymania lub innych powafuych 
'r,łqycTy§

zewnętmyĄ eo skutkuje -*ianą regulaminu

7. Brakjednomiesięcmej vpłaty cze§nego, qpowoduje slaeślenie z listy uczesbrików i rozwiązarrie

umowy.

8. Wszelkie opóźnienia w płahościach należy zgłasraś z wyprz§dzeniem.
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Nieobecności

1. Nieobecność uczestnika na zajęciach, bez względu na jej przycryny nie skutkuje zwrotem odaty.

2.7ajęią które nie odbyły się z winy STUDIA AKTYWIZACJI (nieobecność prowadąpego)

powinny być zorganizowane w innym terminie.

3. W prąrpadku koniecaności przeniesienia rajęć nainny termĘ TUDIO AKTYWIZACJI

uczęstników i rodziców z tygodniowym wyprzedzeniem, za wyjątkiem nasłych

sytuacji.

4. Nieobecnb ć uczestnilra ne zajęciach natdy nienrlocznie zglosić prowadącemu lub

Ęrekcji, nie późnĘ iednłknż jeden dzień przed plnnowanym terminem zajęć. Wyjątek

stnnowią nagle, nĘtzewidziłne sytuacje.

5. Zajęcia, na których uczestnik był nieobecny, a nieobecność zostala zgloszona

z wyplzedzeniem co najmniej jednego dnia, mog{ być odprrcowen w mlnrę możliwości

czasowych prowadzącego.

6Rezygnncja

1. Rezygnacja z uczesfuictwa w TUDru AKTYWZAC}I wiąże się z pisemnym źożeniem

wlrpowiedzenia. Termin rozwiązania następuje z o,ta:hrim dniem na Ępnęgo miesiąca

kalendarzowego od momenfu ńgżeniawypowiedzenia Za olaes wlpowiedzenią czesne

opłacane jest w usklonej wysokości. W ffikcie trqłania ołresu wypowiedzenią uczeń ma pralvo

acąszcr.Ń nazajęcia.

2. TUDIO AKTYWIZACJI zasfizega sobie możliwość pisernnego wypowiedzenia rrmowy ze

skutkiem natycbmiastowym.

7 postanowienin końcowe

1. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulalrrinq umowa zo taje rcanłiązaaazę skutkiem

uatychmiastowym a uczestrik s*neślony z listy.

2. STUDIO AKTYWIZACIIzastrzsgasobie prawo do anriany regulaminu.

R*gulamin wchodni \ry zycię z dnięm 01.09.ża?I r.
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