
REGULAMIN NAUKI GRY NA GITARZE 
W SZKOLE GITAROWEJ GUITARMANIC 

 

 

1. Nauka gry na gitarze przebiega w trybie indywidualnym Face2Face 

lub w parach Play2gether. 

2. W każdym miesiącu nauki obowiązuje stała liczba spotkań  4 lub 8 spotkań 

w miesiącu (1x lub 2x w tygodniu). Istnieje możliwość ustalenia indywidualnego 

trybu nauczania z inną częstotliwością lub czasem trwania zajęć. Szczegóły ustala 

się bezpośrednio z instruktorem, przy czym zasady realizacji zajęć są zawarte w tym 

regulaminie. 

3. Każdy Uczeń wraz z zapisem do Szkoły Gitarowej Guitarmanic otrzymuje karnet, 

na którym instruktor zamieszcza pieczątki potwierdzające każde przeprowadzone 

zajęcia. W przypadku zajęć online - każde połączenie na skypie z zapisaną datą i 

godziną stanowi potwierdzenie przeprowadzonych zajęć. 

4. W związku tym, że nauka odbywa się w ramach ustalonych trybów zajęć 

(4 lub 8 spotkań w miesiącu) -  wszystkie zajęcia należy zrealizować w cyklu 

miesięcznym (30-dniowym).  Dni wolne od pracy, oraz szkoły: święta oraz ferie, 

są liczone jak normalne dni. Jeśli osoba uczęszczająca na zajęcia obawia się, że 

nie zdąży zrealizować wszystkich spotkań w terminie, powinna ustalić z 

instruktorem dodatkowy termin, tak by zrealizować stałą liczbę zajęć w ramach 30- 

dniowego cyklu nauki. 

5. Zajęcia można odwołać - zachowując możliwość ich odpracowania w ramach 

danego miesiąca nauki - pod warunkiem, że poinformuje się o tym instruktora - 

telefonicznie, mailowo lub smsowo o konieczności odwołania zajęć min. 24 

godziny przed stałym terminem zajęć i uzyska się od niego potwierdzenie 

otrzymania wiadomości. 

6. Odpracowanie zajęć (odwołanych z zachowaniem regulaminowego okresu) 

musi odbyć się do końca danego cyklu nauki (1 cykl nauki = 30 dni).  
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7. Zajęcia odwołane w dniu stałego wyznaczonego terminu uznaje się za 

przeprowadzone, bez możliwości ich odpracowania. 

8. Zajęcia odwołane przez Instruktora podlegają odpracowaniu na takich 

samych zasadach jak w przypadku odwołania zajęć przez Ucznia, przy czym w 

sytuacji, gdy Instruktor odwoła zajęcia w dniu stałego wyznaczonego terminu, Uczeń 

nie musi akceptować odpracowania zajęć w ramach danego cyklu nauki.   

9. Płatność za zajęcia odbywa się do 10. dnia każdego miesiąca rozpoczętego 

cyklu nauki lub do dnia przypadającego w kolejnym miesiącu od zakupu 

pierwszego cyklu nauki i otrzymania karnetu, np. 1. cykl nauki (pierwszy karnet) 

zakupiony 1. września, kolejna płatność za kolejny cykl nauki przypada do dnia 1. 

października). 

10. Karnet jest imienny, co oznacza, że może go zrealizować tylko ta osoba, która go 

wykupiła. Istnieje możliwość zakupu karnetu-prezentu dla kogoś innego.  

11. Płatność odbywa się gotówką u Instruktora lub przelewem na konto szkoły.  

12. Każdy nowy Uczeń ma prawo do zrealizowania pierwszej lekcji gratis, płacąc 

300 zł za 5 zajęć w pierwszy miesiącu nauki. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy po 

pierwszej lekcji zadeklaruje chęć nauki w szkole i opłaci karnet gotówką u 

instruktora. Jeśli po pierwszej lekcji Uczeń nie jest zainteresowany 

uszczęszaczaniem do szkoły, koszt pierwszej lekcji wynosi 80 zł i jest płatny 

bezpośrednio po lekcji u instruktora gotówką.  

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z niniejszym regulaminem i akceptuję jego warunki. 

W przypadku osób niepełnoletnich, regulamin podpisuje Rodzic lub Opiekun 

Ustawowy Ucznia. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------   

miejscowość, data i  czytelny podpis Ucznia lub Rodzica/Opiekuna 
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