
 

 

MUZYCZNA ZERÓWKA 

 

REGULAMIN 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

Organizatorem „Muzycznej zerówki” jest Towarzystwo Muzyczne  w Radomiu, ul. 25 

Czerwca 70 

 

1. „Muzyczna zerówka” to cykl zajęć umuzykalniających skierowanych do dzieci w wieku 

6 lat. 

2. Zajęcia obejmują zabawy muzyczno - ruchowe, prezentacje instrumentów, naukę 

piosenek, zabawy z instrumentami perkusyjnymi. 

3. Miejsce organizowanych zajęć: Zespół Szkół Muzycznych im. O. Kolberga w Radomiu, 

ul. 25 Czerwca 70 

 

 

II. Warunki płatności 

 

1. Wysokość opłat jest stała i wynosi 100 zł za jeden miesiąc zajęć. 

2. Opłaty za zajęcia dokonujemy do 10 dnia każdego miesiąca, przelewem na konto: 

Towarzystwo Muzyczne w Radomiu, ul. 25 Czerwca 70, 26 - 600 Radom 

 

nr konta Towarzystwa Muzycznego w Radomiu 

 

81 1240 3259 1111 0000 2989 2855 
 
W tytule przelewu prosimy o podanie następujących danych: „Muzyczna zerówka”, 
imię i nazwisko dziecka, miesiąc płatności. 
 
3. Uczestnicy, którzy nie uregulowali w terminie płatności, nie mogą brać udziału w 
zajęciach. 
 
4. Liczba zajęć w roku szkolnym, w poszczególnych miesiącach jest różna. 
Harmonogram zajęć znajduje się na stronie: www.towarzystwomuzyczne.pl   
 
5. Opłata za zajęcia ma charakter ryczałtowy i jest niezależna od frekwencji 
uczestnika na zajęciach. Organizator nie dokonuje zwrotu kwot w przypadku 
nieobecności dziecka, w szczególności z powodu choroby, czy rezygnacji z zajęć 
(dotyczy to również nieobecności usprawiedliwionych). 
 
III. Organizacja zajęć 
 
1. Zajęcia odbywają się regularnie wg harmonogramu w grupach 15 - osobowych. 

Nabór do grup odbywa się przez cały rok, w zależności od dostępności miejsc. 
2. Zapisać się można osobiście lub telefonicznie w sekretariacie Zespołu Szkół 

Muzycznych im. O. Kolberga w Radomiu do 23 września. Nr tel. 48 362 66 65. 
3. O przyjęciu dziecka na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń. 

http://www.towarzystwomuzyczne.pl/


 

 

4. W celu zapewnienia jak najlepszych standardów świadczonych usług i 
maksymalnego bezpieczeństwa podopiecznych, organizatorzy prowadzą listę 
obecności uczestników na zajęciach. 

5. Uczestnicy zobowiązani są do poszanowania praw i godności pracowników oraz 
innych uczestników zajęć. 

6. Dzieci przyprowadzane są na zajęcia przez rodziców/opiekunów 10 min przed 
rozpoczęciem zajęć. 

7. Zajęcia trwają 45 min. 
8. Zajęcia odbywają się w wyznaczonej przez organizatora sali. 
9. Zajęcia odbywają się bez udziału rodziców/opiekunów. W wyjątkowych 

przypadkach opiekun grupy może wyrazić zgodę na udział rodzica/opiekuna w 
zajęciach, jednak może to mieć charakter sporadyczny. 

10. Organizator sporadycznie w wyjątkowych sytuacjach może zmienić 
termin/godzinę zajęć. O tym fakcie powiadomi odpowiednio wcześniej. 

11. Przed wejściem na teren szkoły obowiązuje zmiana obuwia. Organizator 
zapewnia i wyznacza miejsce do przebierania się dzieci. 

12. Na zajęciach obowiązuje wygodny strój. 
13. Zabrania się wnoszenia na zajęcia i spożywania posiłków, napojów i gum do 

żucia. 
14. Dzieci z zajęć odbierane są osobiście przez rodzica/opiekuna o wyznaczonej 

porze po zakończeniu zajęć. 
15. Organizator nie sprawuje opieki nad dziećmi po skończonych zajęciach. 
 
III. Regulamin COVID 
 
1. W zajęciach może uczestniczyć tylko dziecko zdrowe bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych lub chorobę zakaźną. 
2. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dziecko powinni 

przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów prawa związanych z 
bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie w 
zależności od zmieniającej się sytuacji epidemicznej w kraju. 

 
IV. Ochrona danych osobowych 
 
1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Muzycznych im. O. 

Kolberga w Radomiu 
2. Rodzic/opiekun uczestnika wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

przez Zespół Szkół Muzycznych im. O. Kolberga w Radomiu dla celów 
związanych z organizacją zajęć w „Muzycznej zerówce”. Podanie danych 
osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy o uczestnictwo 
w zajęciach. 

3. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka 
(dokumentacja fotograficzna, video) w celach promocyjnych, a sporządzony 
materiał stanowy własność organizatora. 

 
 
V. Postanowienia końcowe 



 

 

 
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia zajęć „Muzycznej 

zerówki”. 
2. Zapisanie dziecka na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 
 
 
 


