
REGULAMIN ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH FUNDACJI BRACI GOLEC  
rok szkolny 2021/2022 

W zgodności z zawartymi w regulaminie warunkami prowadzenia zajęć, zawarta zostaje umowa udziału w 
zajęciach edukacyjnych w Przedszkolu Muzycznym, I stopniu, II stopniu, pomiędzy: 

 

Uczestnikiem Zajęć Edukacyjnych zarejestrowanym w serwisie www.zapisy.fundacjabracigolec.pl, a 

 

Fundacja Braci Golec, 34-360 Milówka, Jagiellońska 38 zwaną dalej Organizatorem Zajęć Edukacyjncych w partnerstwie 
z jednostką samorządu terytorialnego w danej gminie.              

 

1. RODZAJ ZAJĘĆ, CZAS TRWANIA, FORMA PROWADZENIA:   
Przedszkole Muzyczne 

• 60 minut/tyg. zajęcia rytmiczne i wokalne 

 

I stopień: 

• 30 minut/ tyg. zajęcia indywidualne z instrumentu lub śpiewu (I stopień, II stopień) 
• 45 minut/ tyg. zajęcia w kapeli (dotyczy 3 i 4  roku nauki*) * udział w zajęciach z kapeli uzależniony jest od 
poziomu zaawansowania w grze, decyzję o włączeniu danej osoby do kapeli podejmuje instruktor/rka 
prowadzący zajęcia indywidualne. 

 

II stopień 

• 30 minut/ tyg. zajęcia indywidualne z instrumentu lub śpiewu  

• 45 minut/ tyg. zajęcia w kapeli  
 

Ze względu na sytuacje epidemiologiczną zastrzegamy sobie prawo do zmiany formy prowadzenia zajęć z 
wyznaczonych Placówkach Edukacyjnych dla I i II stopnia na zajęcia w formie zdalnej. 
 

2. WARUNKI PROWADZENIA ZAJĘĆ:  

•zajęcia Przedszkola Muzycznego, I i II stopnia w danym ognisku odbywają wg planu zajęć we wskazanym 
przez fundację miejscu. Szczegółowy plan zajęć dla każdego ogniska jest dostępny  na stronie fundacji w dziale 
Wirtualna Edukacja. 

•opłata roczna w wysokości 500 zł (Przedszkole Muzyczne, I stopień), 800 zł (II stopień) płatna w całości  lub 
rozłożona na 2 równe raty płatne do 18.09.2021 i 11.03.2022 poprzez serwis rejestracyjny 
www.zapisy.fundacjabracigolec.pl 

•Uwaga! Opłata za naukę nie zależy od liczby lekcji w danym miesiącu – nie będzie zmniejszana w przypadku 
nieobecności ucznia na lekcji. 

•W przypadku nieobecności spowodowanej przewlekłą chorobą ucznia (powyżej 3 tygodni) należy 
powiadomić prowadzącego zajęcia. W przypadku dłuższego niż 1 miesiąc braku kontaktu Rodzica/Opiekuna z 
prowadzącym zajęcia Umowa będzie rozwiązana z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

•Ognisko działa wg kalendarza ustalonego przez MEN. W dni określone przez MEN jako wolne od zajęć 
szkolnych, zajęcia nie odbywają się. 

•Umowę zawiera się na czas określony od 6.09.2021 do 17.06.2022. 

•Umowę może wypowiedzieć każda ze stron z miesięcznym okresem wypowiedzenia w formie pisemnej.  
W poniżej określonych przypadkach umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym:   
a) frekwencja (poniżej 70%)  b) wynik z przesłuchania poniżej 30 pkt.  

•Za bezpieczeństwo uczniów w drodze na i po wszelkich zajęciach szkolnych jak również w trakcie pobytu w 
Ognisku, odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie. 

 
3. WYPOŻYCZENIE INSTRUMENTU NA CZAS NAUKI :  

•na czas nauki w ognisku istnieje możliwość darmowego wypożyczenia instrumentu. 

• wypożyczający zobowiązany jest ostrożnie obchodzić się z wypożyczonym instrumentem. 

• wypożyczający ponosi bieżące koszty napraw i odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z jego winy. 

 

http://www.zapisy.fundacjabracigolec.pl/
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