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REGULAMIN  
ZAJĘĆ DLA KANDYDATÓW DO SZKÓŁ MUZYCZNYCH I STOPNIA 

1. „Zajęcia dla kandydatów do szkół muzycznych I stopnia” są projektem realizowanym  
w ramach statutowej odpłatnej działalności Fundacji „Muzyka – Talent – Pasja”. 

2. Zajęcia przeznaczone są dla kandydatów do szkół muzycznych I stopnia.  
3. Zajęcia rozpoczną się 2 listopada 2022 r. a zakończą 15 marca 2023 r. 
4. Planowane jest 17 zajęć w terminach:  

1) w 2022 roku: 02.11, 09.11, 16.11, 23.11, 30.11, 07.12, 14.12, 21.12. 
2) w 2023 roku: 04.01, 11.01, 18.01, 25.01, 01.02, 08.02, 01.03, 08.03, 15.03. 

5. Zajęcia odbywają się w budynku Młodzieżowego Domu Kultury „Bielany” 
przy ul. Cegłowskiej 39, Warszawa. 

6. Zajęcia odbywają się w środy w godzinach: 18.00 – 18.30 
7. Zajęcia trwają 30 minut w trakcie których prowadzone są ćwiczenia słuchowo-

ruchowe w grupie. 
8. Odbędą się indywidualne przesłuchania uczestników zajęć przy całej grupie.  
9. Nauczyciel zachęca ale nie zmusza dzieci do indywidualnego przesłuchania. 
10. Po przesłuchaniu dziecka, rodzice mogą uzyskać od nauczyciela informacje na temat 

jego poziomu przygotowania do egzaminów wstępnych. 
11. Zalecamy, aby każdy uczestnik zajęć przygotował 1-2 piosenki, najlepiej z repertuaru 

dziecięcego, by zaprezentować je podczas przesłuchania indywidualnego (wybór pod 
kątem prezentacji na egzaminach wstępnych). 

12. Warunkiem dopuszczenia uczestnika do zajęć jest: 
1) Zapisanie na zajęcia poprzez formularz elektroniczny znajdujący się na stronie 

internetowej Fundacji. Oferta/Zajęcia umuzykalniające dla kandydatów do szkół 
muzycznych I stopnia 

2) Wypełnienie papierowej deklaracji uczestnictwa przez rodzica (opiekuna 
prawnego). 

3) Wniesienie opłaty w wysokości 600,00 zł. 
13. Opłatę za zajęcia można wnosić jednorazowo lub częściowo w terminach: 

1) do 10 listopada 2022 roku w kwocie 200,00 zł. 
2) do 20 grudnia 2022 roku w kwocie 200,00 zł. 
3) do 20 stycznia 2022 roku w kwocie 200,00 zł. 

14. Opłatę należy wpłacić przelewem na konto bankowe Fundacji: 
39 1320 1104 3036 1607 2000 0001 podając w tytule nazwę zajęć oraz imię 
i nazwisko uczestnika 
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15. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z opłat ani nie uprawnia do zwrotu już 
wniesionych opłat. 

16. W szczególnych i udokumentowanych przypadkach losowych Zarząd Fundacji może 
podjąć decyzję o zwrocie wniesionej opłaty.  

17. W przypadku odwołania zajęć z powodu ograniczeń prawnych lub przyczyn leżących 
po stronie Fundacji należne opłaty zostaną rozliczone proporcjonalnie do okresu 
odwołania zajęć. 

18. W przypadku rezygnacji z uczestniczenia z zajęć konieczne jest przekazanie informacji 
na adres mailowy Fundacji: biuro@muzykatalentpasja.pl 

19. W czasie zajęć obowiązują następujące przepisy porządkowe: 
1) Uczestnicy wchodzący i wychodzący z budynku, w którym prowadzone są zajęcia 

powinni dezynfekować ręce. 
2) W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci mające podwyższoną temperaturę  

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

przy wejściu. 
4) Fundacja 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) Rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do przebywania w miejscu zajęć podczas 

ich trwania. 
8) Rodzice (opiekunowie) nie mogą przebywać razem z dziećmi w sali podczas zajęć. 
9) Fundacja ponosi odpowiedzialność i sprawuje nadzór nad uczestnikami wyłącznie 

w trakcie zajęć. 
20. Wszelkie informacje na temat zajęć, zapisów i rozliczeń są udzielane pod nr tel. 

515 345 069 lub mailowo: biuro@muzykatalentpasja.pl . 
21. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Warszawa, dn. 21 października 2022 r.                                                      

                                                                                                         Prezes Zarządu 

                                                                                                       Wojciech Krawczuk 

 


