Regulamin zapisu do Szkoły Muzycznej „Arka”
przez portal Strefa Zajęć
1. Organizatorem zajęć jest Stowarzyszenie „Arka Partner”, ul. Stalowowolska 24/26, 53-404
Wrocław,

reprezentowane

przez

prezesa

Stowarzyszenia

Malcolma

Clegga.

NIP 894-30-26-201, REGON 021528058.
2. Portal Strefa Zajęć (strefazajec.pl) służy do prezentacji zajęć muzycznych, które są
dostępne w Szkole Muzycznej „Arka” oraz do umówienia się na lekcję próbną.
3. Po wysłaniu zgłoszenia przez portal Strefa Zajęć, skontaktujemy się z Państwem w celu
umówienia dogodnego terminu lekcji.
4. Lekcje instrumentów i śpiewu mogą odbywać się indywidualnie, w duecie bądź w zespole.
5. Czas trwania zajęć to 30, 45 bądź 60 minut.
6. Zarówno terminy jak i częstotliwość oraz długość zajęć ustalane są indywidualnie z
odpowiednim nauczycielem.
7. Lekcje odbywają się od września do czerwca z 2-miesięczną przerwą wakacyjną.
8. Wszystkie zajęcia odbywają się we Wrocławiu w budynku Chrześcijańskiej Szkoły
Podstawowej „Arka” przy ul. Stalowowolskiej 24/26 we Wrocławiu.
9. Wszelkie pytania dotyczące Szkoły Muzycznej bądź zajęć prosimy kierować na adres:
muzyczna@arka.edu.pl. Strona internetowa Szkoły: http://muzyczna-arka.pl/.
10. Poniżej znajduje się cennik obowiązujący w roku szkolnym 2018/2019 z terminami i
systemem płatności. Zastrzegamy, że w roku szkolnym 2019/2020 ceny mogą ulec zmianie.
Szkoła Muzyczna ARKA

rodzaj zajęć

CENNIK 2018/19
opłata roczna
opłata w 4 ratach
do 15.09.2018
I rata do 15.09.2018
II rata do 15.11.2018
III rata do 15.01.2019
IV rata do 15.03.2019

ilość
zajęć
w roku
szkolnym

2 x 45 min
(1 x lekcja indywidualna + 1 x
ZESPÓŁ lub Kształcenie słuchu

2590 pln
(38 pln*)

4 x 680 pln (2720 pln)
(40 pln*)

68

1 x 45 min.
lekcje indywidualne

1825 pln
(52 pln)

4 x 480 pln (1920 pln)
(55 pln)

35

2 x 45 min.
lekcje indywidualne

3340 pln
(49 pln)

4 x 885 pln (3540 pln)
(52 pln)

68

1 x 60 min.
lekcje indywidualne

2170 pln
(62 pln)

4 x 570 pln (2280 pln)
(65 pln)

35

1 x 30 min.**
lekcje indywidualne

1645 pln
(47 pln)

4 x 430 (1720 pln)
(49 pln)

35

2 x 30 min.
lekcje indywidualne

3060 pln
(45 pln)

4 x 800 pln (3200 pln)
(47 pln)

68

1 x 45 min.
duet***

1160 pln
(33 pln)

4 x 305 pln (1220 pln)
(35 pln)

35

1 x 60 min.
duet***

1330 pln
(38 pln)

4 x 350 pln (1400 pln)
(40 pln)

35

ZESPÓŁ (min.3 osoby)
1 x 45 min.

770 pln
(22 pln)

4 x200 pln (800 pln)
(23 pln)

35

wypożyczenie instrumentu

360 pln

4 x 95 pln (380)

rok szkolny

* Cena jednostki lekcyjnej.
** Opcja dla dzieci 3-5-letnich.
*** Przy zapisie z koleżanką/kolegą/rodzeostwem/rodzicem. Cena dotyczy jednej osoby.
5% zniżka dla kolejnego dziecka z rodzeostwa.
Przy zapisie obowiązuje jednorazowa wpłata wpisowego w wysokości 60 pln (nie dotyczy zespołów).
LEKCJE PRÓBNE
1x 30 min lekcja indywidualna

49 pln

1x 45 min lekcja indywidualna

55 pln

1x 60 min lekcja indywidualna

65 pln

1x 45 min duet

35 pln

1 lekcja w zespole

darmowa

Wpłaty prosimy dokonywad na:
Stowarzyszenie „Arka Partner”
Szkoła Muzyczna ARKA
ul. Stalowowolska 24-26
53-404 Wrocław
Numer Konta:
46 2030 0045 1110 0000 0260 3630
(Bank BGŻ)

