INFORMACJA I REGULACJE
dot. zajęć nauki gry na instrumencie lub nauki śpiewu
w ramach Niepublicznego Ogniska Artystycznego
„Akademia Talentów” w Lublinie

I CELE I ZADANIA

 Niepubliczne Ognisko Artystyczne „Akademia Talentów” w Lublinie,
zwane dalej „ogniskiem”, jest placówką artystyczną umożliwiającą
rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych.
 Cele i zadania ogniska:
 rozbudzanie w wychowankach zamiłowania do muzyki i zainteresowania
nauką śpiewu lub gry na instrumencie;
 kształtowanie w wychowankach wrażliwości estetycznej, wyobraźni
artystycznej oraz poczucia piękna;
 opanowanie przez wychowanków techniczno-wykonawczych podstaw
w zakresie śpiewu lub gry na instrumencie;
 wdrażanie
wychowanków
do
systematycznych
ćwiczeń
umuzykalniających;
 kształtowanie w wychowankach umiejętności ćwiczenia efektywnego
oraz samodzielnego przygotowania łatwych utworów;
 przygotowanie wychowanków do występów publicznych;
 przygotowanie wychowanków do aktywnego uczestnictwa w różnych
formach życia artystycznego, w tym jako solisty i kameralisty
z muzykowaniu zespołowym;
 prezentacja osiągnięć wychowanków.
II ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 Zajęcia praktycznej nauki gry na wybranym instrumencie lub nauki śpiewu
są zajęciami indywidualnymi.
 Niezbędne elementy umuzykalnienia i teorii muzyki wprowadzane są
na bieżąco podczas zajęć indywidualnych lub, jeśli zachodzi taka potrzeba
i pozwalają na to środki finansowe, podczas zajęć grupowych.
 Wychowankowi przysługują 4 jednostki lekcyjne miesięcznie - zajęcia
nauki gry na instrumencie lub śpiewu odbywają się 1 raz w tygodniu.
Zajęcia, które wypadają w dniach ustawowo wolnych od pracy są
realizowane w innym terminie dogodnym dla wychowanka i nauczyciela.

 Istnieje możliwość korzystania przez wychowanka z innych zajęć
muzycznych (np. dobór drugiego instrumentu, chór, zespół itp.), za
dodatkową odpłatnością ustaloną przez Organ Prowadzący. Sprawy
formalne i finansowe uzgadniane są wówczas indywidualnie.
 Jednostka lekcyjna trwa 30, 45 lub 60 minut, co ma bezpośredni wpływ na
wysokość miesięcznej opłaty.
 Termin zajęć indywidualnych ustalany jest przez ucznia lub rodzica
bezpośrednio z nauczycielem, w czasie dogodnym dla obu stron.
 Udostępnia się w ramach lekcji środki i materiały dydaktyczne.
 Wychowanek może korzystać z wypożyczalni nut i instrumentów.

III ZAPISY I REZYGNACJE

 Kandydaci do ogniska przyjmowani są bez ograniczeń wiekowych,
na podstawie złożonego wniosku. W przypadku kandydatów
niepełnoletnich wniosek taki podpisują rodzice (opiekunowie prawni).
 Rezygnację z nauki w ognisku składa się w formie pisemnej bądź ustnej
(osobiście, drogą mailową lub telefonicznie). W imieniu wychowanków
niepełnoletnich rezygnację zgłaszają rodzice (opiekunowie prawni).
IV OPŁATY

 Wysokość miesięcznej opłaty z tytułu pobierania nauki w ramach ogniska
ustalana jest przez Organ Prowadzący.
 W/w opłata uiszczana jest z góry, do dnia 5-go każdego miesiąca
kształcenia.
 W przypadku osób, które nie wywiązują się z terminowego uiszczania
opłat może nastąpić zawieszenie zajęć.
 Pojedyncze nieobecności wychowanka na zajęciach pozostają bez wpływu
na wysokość miesięcznej opłaty za kształcenie1.

1 W przypadku nieprzewidzianych sytuacji losowych (np. długotrwała choroba,
uraz ręki) istnieje możliwość przełożenia pojedynczych zajęć w uzgodnieniu
z nauczycielem prowadzącym w terminie dogodnym dla obu stron.
W takich przypadkach opłata może zostać ustalona indywidualnie, po uprzednim
kontakcie z biurem.

UWAGA! Od roku szkolnego 2017/2018 ustala się następującą
wysokość opłat za zajęcia w ognisku:
zajęcia indywidualne - 4x45 min./m-c - 220 zł
zajęcia indywidualne - 4x30 min./m-c - 160 zł

Niepubliczne Ognisko Artystyczne
„Akademia Talentów”
ul. Bursztynowa 22
20-576 Lublin
tel./fax: (081) 450 57 44
e-mail: szkolamuzykirozrywkowej@gmail.com
www.szkolamuzykirozrywkowej.pl

zajęcia grupowe rytmiczno-umuzykalniające - 4x45 min./m-c - 120 zł
zajęcia w zespole - 4 x 60 min./m-c - 220 zł
zajęcia indywidualne 4 x 45 min./m-c + zajęcia w zespole 4 x 60 min./m-c 380 zł
zajęcia indywidualne 4 x 45 min./m-c + chór 4 x 60 min./m-c - 380 zł

Odpłatność za dokonywanie nagrań:
50 zł - wokal+ podkład instrumentalny
100 zł - wokal + akompaniament pianisty
zespół - cena ustalana jest indywidualnie

Opłat można dokonywać przelewem na konto:
Akademia Talentów Sp. z o.o.
ING BANK ŚLĄSKI S.A.
78 1050 1953 1000 0023 5977 6743
ul. Ametystowa 12/14
20-577 Lublin

REGULAMIN
Niepublicznego Ogniska Artystycznego
„Akademia Talentów” w Lublinie

