
REGULAMIN OGNISKA MUZYCZNEGO PRZY 
GŁUBCZYCKIM TOWARZYSTWIE MUZYCZNYM

1.  Ognisko Muzyczne zwane dalej Ogniskiem prowadzone jest przez Głubczyckie 
Towarzystwo Muzyczne w Głubczycach.
2.  Zajęcia muzyczne w roku szkolnym 2017/2018 odbywać się będą w następujących 
terminach: wrzesień 2017 – maj 2018 * z zachowaniem wszystkich dni wolnych od 
nauki przewidzianym w programie szkół. 
3.  Jest możliwość rozpoczęcia nauki w połowie miesiąca (opłata wówczas wnoszona jest 
również połową stawki czyli 75 złotych).
4.  W miesiącu w którym przypadają ferie zimowe koszt opłaty jest zredukowany o 50 %
5.  Podstawowymi celami działalności Ogniska są:
    - kształcenie muzyczne dzieci i młodzieży
    - wychowanie słuchaczy na estetycznych i wrażliwych odbiorców sztuki muzycznej
    - przygotowanie szczególnie uzdolnionych słuchaczy do dalszego kształcenia w 
szkolnictwie muzycznym
6.  Ognisko oferuje naukę gry na następujących instrumentach: trąbka, klarnet, saksofon, flet 
poprzeczny, gitara klasyczna, skrzypce, fortepian, akordeon, perkusja. 
7.  Zajęcia odbywają się indywidualnie raz w tygodniu po 45 minut w siedzibie Ogniska w 
Głubczycach przy ulicy Warszawskiej 18. 
8.  Uczniowie mogą brać czynny udział w koncertach organizowanych lub 
współorganizowanych przez Ognisko takich jak:
   - popisy klasowe
   - występy gościnne w przedszkolach, szkołach
   - imprezy okolicznościowe dla lokalnej społeczności
9.   Ognisko wypożycza instrumenty muzyczne za odpłatnością 20 złotych/miesiąc.
10.  Ognisko udostępnia bibliotekę z nutami i materiałami do nauki.
11.  Wysokość czesnego w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 150 złotych.
12.  Płatność za zajęcia na dany miesiąc należy regulować do 10 każdego miesiąca:
   - gotówką w sekretariacie (Głubczyce ul. Warszawska 18) do godziny 15:00
   - przelewem na konto: 
        BS w Głubczycach 80 8868 0004 2000 0000 3056 0001
z podaniem informacji:imię i nazwisko uczestnika zajęć, okres za jaki jest dokonywana wpłata oraz
dopisek „Ognisko Muzyczne”
13.  Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconych pieniędzy w przypadku rezygnacji z zajęć, 
nieobecności, chyba że potwierdzonych minimum 24h przed zaplanowanymi zajęciami.
14.  W przypadku zaległości w uiszczaniu opłat za więcej niż dwa okresy rozliczeniowe 
(miesiące) uczestnik zostaje zawieszony w zajęciach Ogniska.
15.  Wszelkie zmiany w planie, nieobecności, informacje proszę zgłaszać instruktorom 
prowadzącym zajęcia.
16.  W przypadku nie przestrzegania regulaminu Ognisko zastrzega sobie prawo do skreślenia 
ucznia z listy uczestników.

• Od czerwca 2018 siedziba ogniska będzie gruntownie remontowana. Zajęcia odbywać się 
mogą tylko do końca maja 2018

Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Ogniska i warunków płatności.

...............................................                                 .....................................................
podpis uczestnika zajęć                                                  podpis rodzica/opiekuna

 



Ognisko Muzyczne
przy Głubczyckim Towarzystwie Muzycznym
48-100 Głubczyce ul. Warszawska 18
NIP 748-15-78-459
Bank Spółdzielczy w Głubczycach
80 8868 0004 2000 0000 3056 0001 

UMOWA O NAUKĘ W OGNISKU MUZYCZNYM PRZY 
GŁUBCZYCKIM TOWARZYSTWIE MUZYCZNYM

Zawarta w dniu ..............................................................pomiędzy Ogniskiem Muzycznym przy 
Głubczyckim Towarzystwie Muzycznym reprezentowanym przez kierownika Ogniska Leszka 
Kościółka a Panią/Panem:

imię i nazwisko .....................................................................................................................

adres i telefon ........................................................................................................................
Proszę o przyjęcie w poczet uczniów córkę/syna:.

imię i nazwisko kandydata ........................................................................................

imię ojca i matki ........................................................................................................
data i miejsce urodzenia 
kandydata ..................................................................................................................

nazwa instrumentu na którym kandydat chciałby się uczyć ..................................................

WARUNKI UMOWY
1. Odpłatność z tytułu pobierania nauki ustalona jest zgodnie z uchwałą zarządu 
Głubczyckiego Towarzystwa Muzycznego.
2. Czesne płatne jest w okresach miesięcznych.
3. Nie ma możliwości zmniejszania opłat czesnego z powodu jednostkowych faktów nie 
odbycia lekcji, wynikłych z powodu nieprzybycia ucznia lub z przyczyn organizacyjnych 
np. dni wolne od nauki jak w państwowym szkolnictwie muzycznym.
4. Umowa niniejsza została zawarta na czas określony, do 31 maja 2018 roku.
5. Termin płatności – płatne z góry do 10 każdego miesiąca.
6. W przypadku nieterminowego uiszczania opłat uczestnik może zostać zawieszony w 
zajęciach.
7. Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego
okresu wypowiedzenia, od daty wpłynięcia pisemnego wypowiedzenia umowy, ze skutkiem 
rozwiązania na koniec miesiąca kalendarzowego.
8. Wypowiedzenie powinno być dokonane tylko na piśmie pod rygorem nieważności. 
9. Integralną częścią niniejszej umowy jest Regulamin Ogniska Muzycznego przy 
Głubczyckim Towarzystwie Muzycznym.

.........................................................            .................................................................
podpis rodzica/opiekuna                                           podpis kierownika GOM w Głubczycach


