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REGULAMIN ZAJĘĆ MUZYCZNYCH
organizowanych przez Stowarzyszenie Villa Grawitza

1. Celem prowadzenia zajęć muzycznych organizowanych przez Stowarzyszenie Villa
Grawitza jest rozwój zainteresowań muzycznych dzieci, młodzieży i dorosłych
poprzez nabycie praktycznych umiejętności i wiedzy teoretycznej w sposób
przystępny i dostosowany do poziomu uczestników w następujących formach:
„Akademia Przedszkolaka”, „Kurs Przygotowawczy dla kandydatów do szkół
muzycznych I st.” oraz „Kursy muzyczne – nauka gry na wybranym instrumencie”

2. „Akademia Przedszkolaka”
Celem zajęć jest wprowadzenie dzieci w świat przeżyć muzycznych, plastycznych
i tanecznych, z wykorzystaniem elementów zabawy, rozbudzenie i kształtowanie
wyobraźni muzycznej małego dziecka za pomocą gry na instrumentach, śpiewu i
tańca w grupie, rozwijanie predyspozycji muzycznych poprzez ćwiczenia rytmicznoruchowe.

2.1

.
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W trakcie zajęć odbywają się:







zabawy rytmiczno-ruchowe, ćwiczenia rozwijające słuch muzyczny i poczucie rytmu,
aktywne słuchanie muzyki, rozwój percepcji i spostrzegawczości,
śpiewanie piosenek i interpretacja ruchowa utworów muzycznych
gra na instrumentach,
poznawanie instrumentów i możliwość udziału w koncertach i prezentacjach
zajęcia plastyczne

2.3

Zajęcia prowadzone są dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat i odbywają się
w grupach od 5 do 14 osób.

2.4

Lekcje zbiorowe trwają 45 min i odbywają się jeden raz w tygodniu.

2.5

Odpłatność za miesiąc wynosi 100 zł.

2.6

Płatności należy dokonać przed rozpoczęciem zajęć w sekretariacie Państwowej
Szkoły Muzycznej I st. im. T.Szeligowskiego lub na konto Stowarzyszenia Villa
Grawitza nr 98175000120000000031220602 za miesiąc z góry. Opiekun przedstawia
dowód wpłaty nauczycielowi prowadzącemu zajęcia. Nauczyciel odnotowuje
zrealizowane zajęcia.

3 „Kurs Przygotowawczy dla kandydatów do szkół muzycznych I
st.”
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Celem zajęć jest przygotowanie uczestników do badania predyspozycji muzycznych
w zakresie słuchu muzycznego, pamięci muzycznej i poczucia rytmu, pomoc
w wyborze i odpowiednim przygotowaniu piosenek, słuchanie muzyki, prezentacja
i pomoc w doborze odpowiedniego instrumentu.
Kursy odbywają się w formie zajęć grupowych.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 45 minut.
Zajęcia rozpoczynają się w II półroczu danego roku szkolnego.
Kurs przeznaczony jest dla kandydatów w wieku od 5 do 16 lat.
Terminy zajęć przedstawiane są w „Harmonogramie Kursu Przygotowawczego”
zawsze na początku II semestru danego roku szkolnego.
W przypadku zadeklarowania uczestnictwa kandydata w mniejszej ilości zajęć
odpłatność wynosie 25 zł za jedną jednostkę lekcyjną.
Odpłatności należy dokonać przed rozpoczęciem zajęć w sekretariacie Państwowej
Szkoły Muzycznej I st. im. T.Szeligowskiego lub na konto Stowarzyszenia Villa
Grawitza nr 98175000120000000031220602 za zadeklarowaną ilość zajęć.
Uczestnik lub opiekun przedstawia dowód wpłaty nauczycielowi prowadzącemu
zajęcia. Nauczyciel odnotowuje zrealizowane zajęcia.
Jeżeli kandydat zrezygnuje z zajęć w trakcie trwania Kursu, to wpłacona kwota nie
ulega zwrotowi
Udział w Kursie Przygotowawczym nie jest gwarancją przyjęcia kandydata do szkoły
muzycznej.

4 „Kursy muzyczne” – nauka gry na wybranym instrumencie
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Celem zajęć jest rozwój predyspozycji i zamiłowania do muzyki, wykształcenie
wrażliwych
odbiorców
muzyki
uczestniczących
w
życiu
artystycznym,
zainteresowanie
i zapoznanie z techniką gry na instrumentach
muzycznych, przygotowanie do kształcenia w placówkach muzycznych.
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci (od 6 roku życia), młodzieży oraz dorosłych.
Zajęcia obejmują kurs gry na dowolnym instrumencie oraz zbiorowe zajęcia
umuzykalniające (opcjonalnie).
Program realizowany na lekcjach indywidualnych i zbiorowych dostosowany jest
indywidualnych możliwości uczestników,
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Zajęcia odbywają się od 15 października do 23 czerwca.
Zajęcia indywidualne trwają 30 min lub 45 min, (w zależności od wieku
uczestnika), a zbiorowe zajęcia umuzykalniające - 45 minut.
Uczestnik pełnoletni lub opiekun uczestnika wypełnia deklarację uczestnictwa,
w której określa ilość i czas mających się odbywać w tygodniu zajęć. Kartę zgłoszenia
należy pobrać i pozostawić w sekretariacie Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im.
T.Szeligowskiego w Szczecinie.
Cennik zajęć indywidualnych i zbiorowych:
Lekcja indywidualna (1 x 45 min) – cena: 48,00 zł.
Lekcja indywidualna (1 x 30 min) – cena: 40,00 zł.
Zbiorowe zajęcia umuzykalniające (1 x 45 min) – cena: 100 zł/m-c
Karnet jest ważny przez okres 4 tygodni od daty wykupienia.
Po realizacji i przekazaniu nauczycielowi prowadzącemu karnety są przechowywane
przez cały okres trwania Kursu w celu zweryfikowania ilości odbytych zajęć
i wniesionych przez uczestników Kursu opłat.
W przypadku nieobecności uczestnika kursu na zajęciach indywidualnych lub
zbiorowych wniesione opłaty nie są zwracane.
W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość, za zgodą obu stron:
uczestnika/opiekuna oraz nauczyciela, przełożenia zajęć na inny wspólnie ustalony
termin.
W przypadku nieobecności uczestnika kursu nauczyciel nie ma obowiązku
odpracowania zajęć.
Nauczyciel może odmówić przeprowadzenia zajęć z uczestnikiem w przypadku
stwierdzenia braku dowodu wpłaty za zajęcia.
Przerwanie nauki na kursach muzycznych może odbyć się po złożeniu pisemnej
rezygnacji pod koniec danego miesiąca i uregulowaniu opłat za wszystkie odbyte
zajęcia.
Podczas przebywania na terenie obiektów, w których odbywają się zajęcia bądź
innych imprez organizowanych w ramach kursów, jak np. koncerty za
bezpieczeństwo niepełnoletnich uczestników odpowiadają ich rodzice/opiekunowie
oraz uczestnicy – w przypadku osób pełnoletnich.
Uczestnicy i opiekunowie zobowiązują się do przestrzegania regulaminu kursu i
zarządzeń porządkowych obiektów, w których odbywają się zajęcia.
Wpłaty w sekretariacie Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. T.Szeligowskiego lub
na konto Stowarzyszenia nr 98175000120000000031220602 należy dokonać z góry
za uzgodnioną w danym miesiącu ilość zajęć. Uczestnik lub opiekun przedstawia
dowód wpłaty nauczycielowi prowadzącemu zajęcia. Nauczyciel odnotowuje
zrealizowane zajęcia indywidualne bądź zbiorowe w karnecie. Wypełniony karnet
uczestnik oddaje nauczycielowi przed wykupieniem następnego.

