
Regulamin zajęć w Pracowni wokalno -artystycznej przy Miejskim 

Domu Kultury w Świnoujściu.  

 

1. Zajęcia odbywają się zgodnie z aktualnym grafikiem zajęć. 

2. Uczestnikami zajęć są dzieci i dorośli w wieku od 8 do 35 lat. Kwalifikacja i przesłuchanie nowych 

wokalistów odbywa się na początku każdego roku artystycznego we wrześniu (w razie braku miejsc 

przesłuchania nie będą przeprowadzane). Instruktor ocenia możliwości i predyspozycje kandydatów do 

udziału w zajęciach śpiewu solowego. 

3. Zajęcia indywidualne odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 45 min., zaś zajęcia zespołowe według 

uznania instruktora. W szczególnych przypadkach , przed konkursami czy koncertami odbywają się 

dodatkowe zajęcia ( bez dodatkowej opłaty). 

4. Zajęcia mogą być odwołane z powodu choroby instruktora lub z innych przyczyn losowych a także w 

terminach imprez muzycznych. 

5. W przypadku spóźnienia uczestnika na zajęcia nie ma możliwości ich przedłużenia. 

6. Instruktor w ramach zajęć zapewnia fachową pomoc merytoryczną w zakresie podstaw emisji głosu, 

doboru repertuaru, pracy z mikrofonem a także możliwość przygotowania do konkursów i koncertów. 

7. Instruktor nie zapewnia dziecku niepełnoletniemu opieki przed i po zajęciach.  

8. Podczas wyjazdu na konkursy indywidualne rodzice są zobowiązani do opieki nad uczestnikiem 

niepełnoletnim. 

9. Uczestnik zajęć Domu Kultury reprezentuje tę placówkę na konkursach wokalnych, festiwalach i 

koncertach i czynnie uczestniczy w zajęciach , warsztatach, koncertach i w miarę możliwości w innych 

wydarzeniach muzycznych odbywających się na terenie placówki. 

10. Uczestnik zobowiazuje się do przygotowania się do zajęć, działania zgodnie z instrukcjami pedagoga i 

poświęcania czasu na treningi wokalne poza godzinami lekcji. Brak aktywności i zaangażowania ucznia, 

systematyczne nieprzygotowanie do zajęć będzie skutkować dyskwalifikacją z zajęć. 

11.Uczestnik zobowiązuje się również przestrzegać dyscypliny i nie zakłócać porządku zajęć. 

12.Uczestnik zajęć nie może wykorzystywać bez zgody instruktora powierzonego mu autorskiego 

materiału metodycznego ( podkłady, utwory autorskie, ćwiczenia itp.) na konkursach i koncertach na 

których nie reprezentuje MDK w Świnoujściu. 

13.Podpisanie karty uczestnictwa oznacza akceptację zasad prowadzenia zajęć w MDK, ich programu 

oraz regulaminu opłat. 

 

 

 

 

 

 



Regulamin opłat 

 

1) miesięczny koszt uczestnictwa w zajęciach Pracowni wokalno – artystycznej wynosi 120zł 

2) w skład aktywności wchodzą co tygodniowe zajęcia indywidualne wg ustalonego grafiku, 

zajęcia grupowe w formie spotkań w Sali un on-line, wykłady w formie on-line, przygotowanie oraz 

udział w koncertach i konkursach wokalnych.  

3) Opłaty za zajęcia pobierane są za dany miesiąc uczestnictwa.Opłaty powinny być uiszczane do 10 dnia 

każdego miesiąca. 

4) W przypadkach nieobecności na zajęciach z przyczyn leżących po stronie instruktora, zajęcia zostaną 

odrobione lub (jedynie w razie braku możliwości odrobienia) opłata za nie zostanie odliczona należności 

za następny miesiąc. (licząc proporcjonalnie 30 zł za nieodbyte zajęcia) 

5) W przypadku zmiany obowiazującego grafiku lub odwołania przez instruktora zajęć na potrzeby prób i 

przygotowań do koncertów, opłata nie ulega zmianie. 

6) W przypadkach nieobecności na zajęciach z przyczyn leżących po stronie uczestników (np. choroba), 

opłata nie ulega zmianie. 

7) W przypadku czterech lub więcej nieobecności w roku szkolnym, ostatni miesiąc nauki dziecka jest 

bezpłatny. 

8) Zniżka z tytułu zdobycia nagrody na ogólnopolskim lub międzynarodowym konkursie wokalnym lub 

festiwalu, na którym uczeń reprezentował Miejski Dom Kultury wynosi 50%. 

9) W przypadku rezygnacji z zajęć uczestnik lub jego opiekun zobowiązany jest do złożenia pisemnej 

rezygnacji. Opłata nie będzie pobierana od następnego miesiąca po jej zgłoszeniu. 

10) W sytuacjach spornych informacji o płatnościach za zajęcia udziela P.Marina Nikoriuk 

11) Opłaty można dokonać w kasie MDK w godz. 8.00-15.00 lub przelewem na Konto bankowe: 

SANTANDER BANK POLSKA 45 1090 1492 0000 0001 1090 1500 , wpisując w tytule – imię i nazwisko 

ucznia ,opłata za zajęcia z P. Mariną Nikoriuk w Pracowni wokalno -artytycznej. 

12) Brak opłaty powoduje zawieszenie zajęć z instruktorem, lecz dalsza opłata będzie naliczana aż do 

uiszczenia opłaty lub napisania rezygnacji.  

13) W szczególnych przypadkach (sytuacje losowe , zła sytuacja materialna itp.) istnieje możliwość 

częściowego zwolnienia z opłaty za zajęcia . 

14) Dom Kultury zapewnia także częściowe dofinansowanie udziału w warsztatach wokalnych , a także 

dofinansowanie wyjazdów na konkursy. 

 

 


