
REGULAMIN NAUKA GRY NA FORTEPIANIE. 

 

1. Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć nauki gry 

na fortepianie w roku szkolnym 2018/2019 (wrzesień – czerwiec). 

2. Organizacja zajęć zależy od potrzeb uczestników.  

3. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu od października do czerwca i trwają po 45 min.  

Zajęcia prowadzone są indywidualnie.  

4. Rozkład zajęć jest dostosowany do kuratoryjnego rozkładu roku szkolnego i uwzględnia dni 

świąteczne.    

 Za święta i dni wolne od pracy nie obniża się opłaty za zajęcia, ani nie podlegają one 

odpracowaniu. 

5. Opłaty należy dokonywać zgodnie z harmonogramem wpłat stanowiącym załącznik do 

niniejszego regulaminu. 

6. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do uiszczenia opłat z góry do 10 dnia każdego miesiąca. 

7. Opłaty można dokonywać w kasie Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach od 

poniedziałku do piątku 

 w godzinach otwarcia kasy lub przelewem na konto bankowe:  

ING O/BN 48 1050 1227 1000 0023 5343 6203 

podając w tytule: imię i nazwisko uczestnika, rodzaj warsztatów oraz miesiąc, za który opłata 

jest wnoszona. 

8. Uczestnikowi zabrania się zmieniać wysokości należnej opłaty. Opłata nie podlega zwrotowi.  

9. Miejski Ośrodek Kultury prosi o zachowanie potwierdzeń opłat za zajęcia. 

10.  Jeżeli uczestnik nie wniesie opłaty w wyżej wymienionym terminie dyrektor Miejskiego 

Ośrodka Kultury w Wojkowicach ma prawo skreślić go z listy uczestników zajęć oraz 

dokonać windykacji należności jak i obciążyć kosztami windykacji (odsetki oraz opłata 

pocztowa). 

11. Miejski Ośrodek Kultury zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do zmiany dni 

 i godzin prowadzonych zajęć oraz do rozwiązania grupy. 

12. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności instruktora zajęcia zostają odpracowane w 

terminie uzgodnionym  z uczestnikami zajęć. 

13. W przypadku rezygnacji z zajęć uczestnik zobowiązuje się do złożenia pisemnego 

oświadczenia rezygnacji,  w przeciwnym razie opłaty będą nadal naliczane, a Dyrektor 

Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach ma prawo dokonać windykacji należności 

jak i obciążyć kosztami windykacji (odsetki oraz opłata pocztowa). 

14. W przypadku dłuższej nieobecności uczestnikana zajęć, (co najmniej 3 tygodnie) Dyrektor 

Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach ma prawo pomniejszyć ustaloną opłatę, ale 

tylko i wyłącznie przy rozpatrzeniu stosownego wniosku i potwierdzenia nieobecności 

przez lekarza w przypadku choroby lub zaświadczenia wystawionego przez szkołę w 

przypadku Zielonej Szkoły. Jeżeli uczestnik nie złoży odpowiedniego wniosku wtedy ten 

punkt nie obowiązuje. 

15. Osoba uczestnicząca w zajęciach wyraża zgodę na publikację zdjęć z jej udziałem. 


