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Organizatorem Ogniska Muzycznego jest firma Ognisko Muzyczne Karolina Matys-Kordowiak z siedzibą w Chrząstawie
Wielkiej, ul. Sportowa 23, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej
przez Ministerstwo Gospdarki, NIP: 8811414691, REGON: 022025632. Ognisko prowadzi stronę www pod adresem:
http://ognisko-muzyczne.net
Definicje użyte w Regulaminie:
a) Organizator, Ognisko Muzyczne – Firma Ognisko Muzyczne Karolina Matys-Kordowiak, NIP: 8811414691, REGON:
022025632.
b) Uczeń – osoba podejmująca naukę w Ognisku Muzycznym.
c) Osoba Odpowiedzialna – Rodzic lub Opiekun niepełnoletniego Ucznia Ogniska albo pełnoletni Uczeń Ogniska.
d) Nauczyciel prowadzący – nauczyciel prowadzący zajęcia nauki gry na wybranym instrumencie lub naukę śpiewu.
Nadrzędną ideą Ogniska Muzycznego jest dobro i rozwój Ucznia. Zajęcia prowadzone w Ognisku Muzycznym dążą do
umożliwienia rozwoju uzdolnień artystycznych Uczniów oraz kreatywny rozwój ich osobowości. W ramach zajęć w Ognisku,
Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania muzyczne, zdobywać i doskonalić umiejętności gry na instrumentach
muzycznych lub rozwijać umiejętności wokalne.
Ognisko Muzyczne aktywizuje środowisko lokalne na rzecz działania w ramach szeroko rozumianej kultury, rozwoju
działalności kulturalno-oświatowej oraz współdziała z innymi organizacjami i samorządem lokalnym w popularyzacji kultury
muzycznej i artystycznej.
Ognisko Muzyczne prowadzi naukę gry na instrumentach muzycznych oraz naukę śpiewu. Podstawową formą działalności są
zajęcia indywidualne.
Uczniowie Ogniska Muzycznego, oprócz lekcji indywidualnych mogą korzystać bezpłatnie z zajęć dodatkowych, koncertów i
innych wydarzeń kulturalnych prowadzonych przez Organizatora. Informacje o zajęciach dodatkowych w danym roku
szkolnym znajdują się na stronie Ogniska Muzycznego oraz u Organizatora. Brak skorzystania z bezpłatnych zajęć
dodatkowych nie powoduje zmniejszenia ceny wybranego pakietu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilości i
sposobu prowadzenia bezpłatnych zajęć dodatkowych w ciągu roku, bez wpływu na podstawową cenę pakietu.
Zajęcia odbywają się w miejscach wyznaczonych przez Organizatora. Szczegółowe informacje na temat miejsca prowadzenia
zajęć znajdują się na stronie www Ogniska Muzycznego oraz bezpośrednio u Organizatora.
Organizator może przygotować dodatkowe, fakultatywne, płatne zajęcia, koncerty i inne wydarzenia kulturalne,
uzupełniające podstawowy program Ogniska Muzycznego. Zajęcia takie będą dostępne dla zainteresowanych po wniesieniu
opłaty dodatkowej.
Naukę w Ognisku mogą podjąć dzieci od 6 roku życia, młodzież szkolna oraz dorośli. W przypadku przedmiotów lub
instrumentów wymagających szczególnych warunków psychofizycznych, Nauczyciel prowadzący zajęcia może określić
dodatkowe, szczegółowe warunki przyjęcia do nauki w Ognisku.
W ramach lekcji indywidualnych w Ognisku Muzycznym Uczniowie mogą realizować program nauczania zgodny lub zbliżony
do programu nauczania obowiązującego dla Publicznych Szkół Muzycznych I stopnia (cykl czteroletni lub cykl sześcioletni).
Za porozumieniem między Osobą odpowiedzialną a Nauczycielem prowadzącym zajęcia indywidualne, Uczniowie mogą
realizować indywidualny program nauczania, zgodny ze swoimi zdolnościami, umiejętnościami i zainteresowaniami.
Co najmniej dwa razy w roku organizowane będą koncerty popisowe Uczniów Ogniska Muzycznego, w trakcie których
Uczniowie będą mogli zaprezentować przez publicznością zdobyte umiejętności.
Na zakończenie roku szkolnego Uczniowie otrzymują dyplom potwierdzający uczestnictwo w zajęciach Ogniska Muzycznego
w danym roku.
Warunki przyjęcia do Ogniska Muzycznego:
a) Spełnienie warunków psychofizycznych i dodatkowych określonych w Regulaminie oraz podanych przez Nauczyciela
prowadzącego.
b) Udział w przesłuchaniu wstępnym – badaniu uzdolnień i predyspozycji muzyczno-słuchowych.
c) Wniesienie jednorazowej opłaty wpisowej obowiązującej w danym roku szkolnym. Informacja dotycząca aktualnej
wysokości opłaty wpisowej dostępna jest na stronie www Ogniska Muzycznego oraz bezpośrednio u Organizatora.

d) Dostępność miejsca i uruchomienie nauki gry na wybranym instrumencie.
14. Uczniowie mają prawo do:
a) Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, rozwoju swoich zainteresowań, zdolności i umiejętności muzycznych.
b) Wystąpienia podczas koncertu popisowego Uczniów Ogniska Muzycznego, w trakcie którego mogą przedstawić zdobyte
umiejętności.
c) Bieżącej, rzetelnej informacji na temat oceny postępów w nauce w Ognisku Muzycznym
d) Udziału w bezpłatnych zajęciach dodatkowych prowadzonych przez Organizatora.
e) Szczególnie uzdolnieni Uczniowie mają prawo do zapewnienia sprzyjających warunków rozwoju zdolności i umiejętności.
15. Osoby Odpowiedzialne mają prawo do:
a) Bieżącej, rzetelnej informacji na temat oceny postępów Ucznia w nauce w Ognisku Muzycznym
b) Współdziałania z Nauczycielem prowadzącym w celu określenia programu indywidualnego rozwoju dostosowanego do
możliwości, zdolności i zainteresowań Ucznia.
c) Uzyskiwania od Nauczycieli prowadzących informacji, porad i wskazówek odnośnie dalszego rozwoju artystycznego
Ucznia, zalecanych ćwiczeń, oraz sposobów udzielania dziecku wsparcia w przypadkach problemów edukacyjnych i
wychowawczych.
d) Wyrażania opinii na temat realizowanego programu, organizacji zajęć oraz zgłaszania Organizatorowi wszelkich własnych
propozycji dotyczących oferty edukacyjnej i wychowawczej.
16. Nauczyciel prowadzący ma prawo do:
a) Prowadzenia zajęć według przygotowanego przez siebie programu edukacyjnego, opartego na rzetelnej wiedzy,
doświadczeniu pedagogicznym i dostępnych materiałach.
b) Odmowy przyjęcia Ucznia na zajęcia w przypadku niespełniania wymaganych warunków psychofizycznych lub innych
dodatkowych określonych przez Organizatora lub Nauczyciela prowadzącego a niezbędnych do prawidłowego prowadzenia
procesu kształcenia.
17. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności Ucznia na zajęciach indywidualnych, zgłoszonej Organizatorowi najpóźniej
dzień przed planowanym terminem lekcji będzie możliwość odrobienia zajęć w terminie wyznaczonym przez Organizatora
lub Nauczyciela prowadzącego.
18. Niezgłoszona najpóźniej dzień przed planowanym terminem lekcji nieobecność na zajęciach indywidualnych nie upoważnia
do odrobienia zajęć, nie powoduje również zmniejszenia opłaty za zajęcia w danym okresie rozliczeniowym.
19. Każde dodatkowe zajęcia bezpłatne prowadzone przez Organizatora mają charakter jednorazowy. Nieobecność na tych
zajęciach nie upoważnia do odrobienia zajęć, nie powoduje również zmniejszenia opłaty za zajęcia w danym okresie
rozliczeniowym.
20. W przypadku odwołania zajęć indywidualnych przez Organizatora lub Nauczyciela prowadzącego, będzie możliwość
odrobienia zajęć w terminie wyznaczonym przez Organizatora lub Nauczyciela prowadzącego.
21. Przyczyny skreślenia z listy Uczniów Ogniska Muzycznego:
a) Rezygnacja z dalszej nauki w Ognisku Muzycznym.
b) Brak wniesienia opłaty w terminie za dany okres rozliczeniowy.
c) Znaczący brak postępów lub brak zainteresowania ze strony Ucznia.
d) Złamanie ogólnie obowiązujących norm społecznych, regulaminów i przepisów prawa, a w szczególności naganne
zachowanie, działanie na szkodę Ogniska Muzycznego, niszczenie instrumentów, wyposażenia i sprzętów należących do
Organizatora lub znajdujących się w miejscach prowadzenia zajęć.
22. Szczegółowe informacje dotyczące oferty edukacyjnej w danym roku szkolnym znajdują się na stronie www Ogniska
Muzycznego oraz u Organizatora. Ceny podane w ofercie dotyczą wymiaru zajęć indywidualnych w danym okresie
rozliczeniowym. Kalendarz organizacji roku szkolnego i terminy zajęć dostępne są na stronie Ogniska Muzycznego oraz u
Organizatora.
23. Opłaty za naukę w Ognisku Muzycznym powinny być wnoszone przelewem na konto Organizatora, bez wezwania, zgodnie z
harmonogramem przedstawionym Osobie Odpowiedzialnej lub znajdującym się na stronie www Ogniska Muzycznego. W
wyjątkowych sytuacjach Organizator może ustalić indywidualny harmonogram opłat za udział w Ognisku Muzycznym.
24. Rodzice lub Opiekunowie ponoszą materialną odpowiedzialność za ewentualne szkody materialne spowodowane
umyślnym, nieodpowiednim działaniem Ucznia.

