
 
 
 

 

 
REGULAMIN ZAJĘĆ RYTMICZNYCH 2017/2018 

 

FUNDACJI MUZYKA – TALENT – PASJA 
 
1. Zajęcia Rytmiczne są projektem realizowanym zgodnie z celami Fundacji określonymi  

w jej statucie.  
2. Zajęcia Rytmiczne są projektem realizowanym w ramach statutowej odpłatnej 

działalności Fundacji „Muzyka – Talent – Pasja” zarejestrowanej pod nr KRS 

0000427857. 

3. Zajęcia Rytmicznych prowadzone są jako zajęcia rytmiczno-umuzykalniające dla dzieci  
w wieku od 3 do 6 lat.  

4. Zajęcia odbywają się w budynku Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola 
Szymanowskiego w Warszawie ul. Krasińskiego 1, w sali rytmicznej nr 34.  

5. Zajęcia odbywają się w środy i piątki w grupach wiekowych.  
15.30 – 16.15 - 5 latki  
16.15 – 16.45 - 4 latki 
16.45 – 17.15 - 3 latki 
17.15 – 18.00 - 6 latki 

6. Zajęcia prowadzone są w dwóch cyklach:  
1) W okresie I semestru kończący się Koncertem Zimowym.   
2) W okresie II semestru kończący się Koncertem Wiosennym.  

7. Każdy z cykli jest ciągiem lekcji których efekty są prezentowane przez uczestników 
występujących na koncertach w roli wykonawców. 

8. Dodatkowo jest organizowany Bal Karnawałowy dla wszystkich uczestników zajęć. 
9. Warunkiem dopuszczenia uczestnika do zajęć jest:  

1) Zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza on-line dostępnego na 
stronie internetowej fundacji. 

2) Wypełnienie i podpisanie przez rodzica (opiekuna prawnego) papierowej deklaracji 
uczestnictwa, pobranej ze strony internetowej fundacji.  

3) Wniesienie opłaty wpisowej (jednorazowo) przez nowo zapisanych uczestników 
zajęć.  

4) Wniesienie opłaty miesięcznej lub dwumiesięcznej za zajęcia. 
 
10. W chwili zapisania należy zadeklarować okres uczestniczenia w zajęciach oraz ilość 

zajęć w tygodniu (jeden raz lub dwa razy). 
11. Zapisanie uczestnika powoduje powstanie dla Fundacji zobowiązań podatkowych 

które będą egzekwowane od uczestnika.  
12. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z opłat ani nie uprawnia do zwrotu już 

wniesionych opłat. 
13. Należy zgłosić pisemnie do biura fundacji (pokój 21 w budynku szkoły) konieczność 

wypisania uczestnika z zajęć w przypadku dłuższej nieobecności lub całkowitej 
rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach. 

 
14. Opłaty za zajęcia powinny być wnoszone z góry, zgodnie z tabelą opłat najpóźniej trzy 

dni przed rozpoczęciem zajęć. 



15. Opłata za zajęcia jest kalkulowana bez uwzględnienia zysku, zawiera tylko niezbędne 
do poniesienia koszty oraz należności skarbowe. 

16. Tabela opłat za zajęcia jest ustalana przez Zarząd Fundacji i stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego Regulaminu  

17. Opłaty należy wpłacać przelewem na konto bankowe Fundacji.  
18. Nie wpłacenie wymaganej opłaty uniemożliwi uczestniczenie dziecka w zajęciach. 
19. W czasie Zajęć Rytmicznych obowiązują następujące przepisy porządkowe: 
 

1) Uczestnicy wchodzą i wychodzą z budynku szkoły bocznym wejściem przy 
parkingu. 

2) Uczestnicy zajęć pozostawiają okrycia wierzchnie i obuwie w wyznaczonej 
szatni. 

3) Wózki, rowerki, hulajnogi, sanki i in. należy zostawiać na korytarzu przy 
wejściu. 

4) Fundacja ani Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione  
w szatni. 

5) Uczestnicy przychodzą na zajęcia punktualnie, w stroju i obuwiu zalecanym 
przez nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

6) Rodzice (opiekunowie) nadzorują zachowanie dzieci przed i po zajęciach. 
7) Dzieci oczekują na osoby prowadzące zajęcia przed przeszklonymi drzwiami do 

korytarza przed sala 34. 
8) Osoby prowadzące zajęcia odprowadzają dzieci do sali oraz z powrotem. 
9) Wymagane jest zachowanie spokoju na korytarzach ze względu na 

odbywające się w salach lekcyjnych zajęcia. 
10) Rodzice (opiekunowie) nie mogą przebywać razem z dziećmi w sali podczas 

zajęć. 
11) Fundacja ponosi odpowiedzialność i sprawuje nadzór nad uczestnikami 

wyłącznie w trakcie zajęć. 
12) W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia nie odbędą się w dniach: 1 listopada; 27 i 29 

grudnia; 17, 19, 24 i 26 stycznia; 30 marca; 14 kwietnia; 2 maja; 1 czerwca. 
10) W miesiącu styczniu czesne będzie wynosiło 50% podstawowej opłaty. 

20. Zajęcia kończymy w czerwcu – zgodnie z terminem zakończenia roku szkolnego 
21. Wszelkie informacje na temat zajęć, zapisów i rozliczeń są udzielane pod nr tel. 

48 515 345 069 oraz 22 839 18 78 lub mailowo: biuro@muzykatalentpasja.pl 
22. Niniejszy regulamin obowiązuje w trakcie realizacji projektu Zajęcia Rytmiczne w roku 

szkolnym 2017/2018.  
23. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.  
24. Integralną część regulaminu stanowi: Załącznik nr 1 – tabela opłat. 
 
 
 
Warszawa, dn. 16 sierpnia 2017 r. Prezes Zarządu 
 

Wojciech Krawczuk

mailto:biuro@muzykatalentpasja.pl


Załącznik nr 1 do REGULAMIN ZAJĘĆ RYTMICZNYCH  
FUNDACJI MUZYKA – TALENT – PASJA – tabela opłat 

 

 

Opłaty w roku szkolnym 2017/2018 
 

 

Jednorazowa opłata wpisowa dla dzieci, które po raz pierwszy są zapisane na 
zajęcia – 80,00 zł 

 

Grupa i ilość zajęć Opłata za 
miesiąc (PLN) 

Opłata za 
dwa miesiące 

(PLN) 

Grupa 3-latki  
(1x w tygodniu po 30’) 

140,00 250,00 

Grupa 3-latki  
(2 x w tygodniu po 30’) 

200,00 360,00 

Grupa 4-latki 
(1x w tygodniu po 30’)  

140,00 250,00 

Grupa 4-latki  
(2 x w tygodniu po 30’) 

200,00 360,00 

Grupa 5-latki  
(1x w tygodniu po 45’) 

160,00 290,00 

Grupa 5-latki  
(2x w tygodniu po 45’) 

260,00 460,00 

Grupa 6-latki  
(1x w tygodniu po 45’) 

160,00 290,00 

Grupa 6-latki  
(2x w tygodniu po 45’) 

260,00 460,00 

 


