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ORGANIZACJA ZAJĘĆ
Uczestnik zajęć zobowiązany jest do uczestniczenia w zajęciach zgodnie z grafikiem zajęć prowadzonych
przez RMS.
Liczba zajęć prowadzona w RMS nie może być mniejsza niż 4 lekcje miesięcznie.
RMS zapewnia, że zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz
stosowne przygotowanie do prowadzenia zajęć, zgodnie z wymaganiami RMS.
Uczestnik zobowiązany jest realizować ustalony wcześniej program zajęć zgodnie z wytycznymi nauczyciela.
Wszelkie informacje związane z organizacją zajęć (przekładanie i odwoływanie zajęć) Uczeń, Rodzic czy
Opiekun Uczestnika zajęć ma obowiązek zgłaszać do biura Szkoły. Nauczyciel natomiast nie ma obowiązku
informowania biura o przekładanych i odwoływanych zajęciach.
ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKA RMS
Uczestnik zobowiązuje się do realizacji nauki zgodnie z ustalonym harmonogramem i programem zajęć.
Uczestnik zobowiązuje się regularnie uczestniczyć w zajęciach. Terminy zajęć zostaną ustalone indywidualnie
z Nauczycielem lub w biurze RMS.
W przypadku braku możliwości uczestniczenia w umówionych i opłaconych zajęciach, odrabiamy je w innym
terminie. (dotyczy to zajęć odwołanych najpóźniej 1 dzień przed ich planowanym terminem).
W przypadku kiedy Uczestnik nie pojawi się na ustalonych zajęciach lub odwoła je w dniu zajęć, RMS
pobiera opłatę za te zajęcia.
Zgoda na publikację zdjęć oraz nagrań z występów i koncertów organizowanych przez RMS zamieszczanych
na stronie internetowej promującej placówkę oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku Uczestnika zajęć w:
mediach, czasopismach i na stronach internetowych.
PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA
Uczestnik z chwilą zapisania się na wybrane zajęcia muzyczne po podpisaniu umowy o realizację nauki w
RMS, deklaruje udział w zajęciach w ustalonych terminach oraz zobowiązuje się do terminowego uiszczania
opłat za kurs.
Cena zajęć muzycznych uwzględnia minimum 4 lekcje w miesiącu.
Miesięczne płatności uwarunkowane są liczbą tygodni w miesiącu 4 lub 5 (240zł lub 300zł/miesięcznie).
Wybrany harmonogram płatności: miesięcznie / kwartalnie / rocznie.
Przysługujące zniżki: 5% zniżki przy płatności za kwartał nauki (12 lekcji), natomiast 10% zniżki przy
płatności za rok nauki (50 lekcji).
Należność za pierwszy miesiąc płatna jest najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.
Uczestnik zobowiązany jest dokonywać opłat za kolejne miesiące z góry, na konto bankowe, lub w biurze
RMS, do 5-tego dnia każdego miesiąca.
W przypadku niezapłacenia za czesne za okres 2 miesięcy RMS rozwiązuje umowę z winy Uczestnika bez
zachowania terminu wypowiedzenia.
Wszelkie zaległości finansowe leżące po stronie Uczestnika wynikające z umowy, a nie uregulowane do czasu
jej rozwiązania będą ściągane przez RMS w drodze sądowej.
Płatności należy dokonywać na rachunek RMS E. Dzikowska M. Fidecki sp. j. mBank
59 1140 2004 0000 3902 7524 5866 lub gotówką w biurze RMS ul. Lucyny Herc 58, 20-328 Lublin.

•

ZMIANA NAUCZYCIELA
RMS zastrzega sobie prawo do zmiany nauczyciela prowadzącego zajęcia w trakcie trwania roku szkolnego z
przyczyn techniczno – organizacyjnych, bądź innych przyczyn niezależnych od RMS.
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ZMIANA TERMINU ZAJĘĆ
RMS zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zajęć w trakcie trwania roku szkolnego z przyczyn techniczno
– organizacyjnych, bądź innych przyczyn niezależnych od RMS.
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY
Uczestnik zajęć ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone RMS w drodze czynów
niedozwolonych lub przez niewykonanie postanowień zawartych w Umowie.
CZAS TRWANIA UMOWY
Umowa zostaje zawarta do dnia 31.08.20.... roku Uczestnik zajęć muzycznych ma prawo wypowiedzenia
umowy ze skutkiem na koniec danego miesiąca kalendarzowego.
RMS zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia z winy
Uczestnika, bądź z innego ważnego powodu.
Wypowiedzenie umowy w przypadku płatności kwartalnej i rocznej następuje ze skutkiem na koniec miesiąca
i stanowi zwrot pozostałej części opłat za zajęcia. RMS zastrzega sobie prawo do zażądania zwrotu przyznanej
Uczestnikowi zajeć ulgi, pomniejszonej proporcjonalnie do czasu obowiązywania umowy (zajęcia, które
odbyły się liczone są regularną opłatą, zgodną z cennikiem szkoły).
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
niniejszej umowy (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity:
Dz. U. 2016 r. poz. 922).

