REGULAMIN
§ 1.
Zajêcia organizowane przez ognisko muzyczne Red Note (Œwiadczeniodawcê) odbywaj¹ siê w
siedzibie ogniska lub jego oddzia³ach terenowych.
§ 2.
Instruktorzy zobowi¹zani s¹ do rzetelnego prowadzenia zajêæ, jak równie¿ do dok³adnego
ewidencjonowania uczestnictwa uczniów w lekcjach.
§ 3.
Uczniowie (Uczestnicy) zobowi¹zani s¹ do uczestnictwa w zajêciach w sposób, który nie
przeszkadza instruktorowi i innym uczestnikom lekcji.
§ 4.
Uczestnik zobowi¹zuje siê do regulowania p³atnoœci za zajêcia w miesiêcznym okresie
rozliczeniowym, na podstawie otrzymywanego co miesi¹c rachunku z zestawieniem op³at za zajêcia.
Cena zajêæ grupowych trzyosobowych to 28 z³ za jedn¹ lekcjê(45 min.), zajêæ grupowych w formule
Red Note Kids – 28 z³ za jedn¹ lekcjê (45 min), zajêæ grupowych dwuosobowych zwanych
tandemowymi – 33 z³(45 min.), zajêæ indywidualnych - 48 z³ za jedn¹ lekcjê(45 min.). Istnieje
mo¿liwoœæ wyd³u¿enia, b¹dŸ skrócenia czasu trwania lekcji. Koszt wyd³u¿onych lub skróconych zajêæ
jest naliczany proporcjonalnie do czasu ich trwania.
§ 5.
Op³aty za zajêcia uiszczane s¹ z do³u, to znaczy po zakoñczonym miesi¹cu nauki. Uczestnik
(b¹dŸ osoba, która w jego imieniu zawar³a umowê) jest zobowi¹zany do wniesienia op³at do
czternastego dnia nastêpnego miesi¹ca, zwanego w dalszej czêœci regulaminu miesi¹cem
rozliczeniowym (op³at za wrzesieñ dokonujemy do 14 paŸdziernika, za paŸdziernik do 14 listopada
itd.). Orygina³ faktury(wersjê papierow¹) instruktor przekazuje na pierwszych zajêciach w miesi¹cu
rozliczeniowym. Niewniesienie op³aty w regulaminowym czasie skutkuje wystosowaniem
przypomnienia przekazywanego smsem. Przypomnienie wzywa do wniesienia op³aty w terminie nie
przekraczaj¹cym 21 dnia miesi¹ca rozliczeniowego. Je¿eli op³ata mimo przypomnienia nie zostanie
wniesiona do 21 dnia miesi¹ca rozliczeniowego, Œwiadczeniodawca rozpoczyna procedurê
odzyskiwania nale¿noœci, której pierwszym etapem jest przekazanie sprawy do dzia³u ksiêgowowindykacyjnego Górnoœl¹skiego Centrum Edukacji. W przypadku dalszego nie uiszczenia op³aty dzia³
ksiêgowo-windykacyjny GCE mo¿e skierowaæ sprawê na drogê s¹dow¹.
§ 6.
Nieobecnoœæ na zajêciach nie zwalnia uczestnika kursu z koniecznoœci wniesienia op³aty za
zajêcia.
Z uwagi na choroby, nieprzewidziane okolicznoœci lub zdarzenia losowe Œwiadczeniodawca
dopuszcza odst¹pienie od pobrania op³at za zajêcia. Uczestnik mo¿e skorzystaæ z odst¹pienia przez
Œwiadczeniodawcê od pobrania op³at za zajêcia jeden raz w ci¹gu semestru. Ka¿da nastêpna
nieobecnoœæ wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ uiszczenia op³aty za zajêcia, bez wzlêdu na powód tej¿e
nieobecnoœci. O planowanej nieobecnoœci nale¿y odpowiednio wczeœnie poinformowaæ instruktora
prowadz¹cego kurs.
§ 7.
Jeœli zajêcia nie odbêd¹ siê z winy Œwiadczeniodawcy, Uczestnik bêdzie zwolniony z
koniecznoœci wniesienia op³aty za te zajêcia.
§ 8.
Jedyn¹ podstaw¹ ewidencjonowania lekcji odbywaj¹cych siê w czasie trwania kursu jest
Dziennik Zajêæ. Zawarta w nim klauzula zobowi¹zuje instruktora prowadz¹cego kurs do rzetelnego
notowania obecnoœci i nieobecnoœci, czy to z winy Uczestnika czy Œwiadczeniodawcy. Uczestnik (b¹dŸ
osoba w jego imieniu zawieraj¹ca umowê) ma prawo wgl¹du do Dziennika Zajêæ i bie¿¹cego
kontrolowania rzetelnoœci jego prowadzenia. W przypadku sytuacji spornych ewidencja prowadzona
w Dzienniku Zajêæ jest wi¹¿¹cym dowodem dotycz¹cym odbytych b¹dŸ nieodbytych zajêæ.
§ 9.
Wakacje i ferie zimowe s¹ okresami, w których regularne zajêcia kursowe nie odbywaj¹ siê.
Uczestnik nie wnosi op³at za zajêcia w tych¿e okresach. Œwiadczeniodawca organizuje
wakacyjny/feryjny tryb zajêæ, w których Uczestnik mo¿e wzi¹c udzia³, choæ nie jest do tego
zobowi¹zany. Stawki za zajêcia w okresach wakacyjnym i feryjnym nie ulegaj¹ zmianie, natomiast
Uczestnik wnosi op³atê za tyle zajêæ, na ilu rzeczywiœcie by³ obecny.

