Gdańska Szkoła Kantorów
zwana dalej „Szkołą”

Regulamin
Gdańska Szkoła Kantorów nie jest szkołą w rozumieniu ustawy „Prawo oświatowe” (Dz. U. z 2019
r. poz. 1148 i 1078).

1. Do udziału w zajęciach Szkole zapraszamy osoby od 16-tego roku życia. Warunkiem
uczestnictwa

osób

pomiędzy

16-stym

a

18-stym

rokiem

życia

jest

pisemna

zgoda

rodziców/opiekunów; formularz w załączeniu.

2. Warunkiem uczestnictwa w Szkole jest dokonanie rejestracji internetowej poprzez naszą stronę
www oraz uiszczenie opłaty rekrutacyjnej 30 zł. Po wpłynięciu środków na konto zapraszamy
Kandydata na przesłuchanie. O rezultacie spotkania Kandydat zostaje poinformowany drogą
mailową. Ostatnim etapem jest uiszczenie opłaty za naukę przed pierwszymi zajęciami. Opłata za
I rok nauki (2 semestry) wynosi 1730 zł (w tym 30 zł opłaty rekrutacyjnej), za II rok nauki
natomiast 1700 zł i jest bezzwrotna. Istnieje możliwość płatności ratalnej w następujących
wariantach:
●

1 rata 1700 zł (termin: do rozpoczęcia pierwszych zajęć, tj. 23.10.2021),

●

2 raty po 850 zł (terminy: 1 - do rozpoczęcia pierwszych zajęć, tj. 23.10.2021, 2 - do
rozpoczęcia II semestru, tj. 26.02.2022).

Opłat dokonujemy na rachunek bankowy nr: 51 1240 1242 1111 0010 7865 3730
Odbiorca: Stowarzyszenie muzykaliturgiczna.pl, 80-236 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 5.
Tytuł przelewu: „Gdańska Szkoła Kantorów”, imię i nazwisko uczestnika, kwota opłaty.

3. Słuchacz Szkoły zobowiązany jest do przybycia na zajęcia z dokumentem potwierdzającym
tożsamość. Następnie proszony jest zgłosić się do miejsca rejestracji, gdzie otrzyma identyfikator,
a w razie potrzeby materiały na zajęcia.

4. Identyfikator należy nosić przy sobie w widocznym miejscu w czasie trwania zajęć.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do sprawdzenia identyfikatorów uczestników.

5. Każdy słuchacz jest zobowiązany do starannego uczestnictwa we wszystkich punktach
programu Szkoły. Obowiązujące zasady zachowania są takie same, jak w szkołach. Warunkiem
zaliczenia semestru jest frekwencja na poziomie min. 70% oraz zdanie sesji. Po zaliczeniu II
semestru uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia I roku nauki, natomiast po IV semestrze
- dyplom ukończenia edukacji w GSK.

6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności cywilno-prawnej za uczestników Szkoły.

7. Uczestnik wyraża zgodę na:
● publikowanie przez organizatorów filmów i zdjęć z warsztatów, na których będzie widniał
jego wizerunek,
● zmianę ustalonego wcześniej planu zajęć, ich terminu oraz trybu (tj. online).

8. Uczestnik zobowiązuje się, przed rozpoczęciem pierwszych zajęć, przekazać organizatorom
informacje o swoim stanie zdrowia, które mogą mieć znaczenie w czasie jego uczestnictwa w
zajęciach.

9. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania powyższych punktów regulaminu. W przypadku
łamania zasad regulaminu, organizatorzy mają prawo odmówić takiej osobie dalszego
uczestnictwa w szkole bez możliwości odwołania się.

10. Niniejszy regulamin może ulec zmianie, o czym Słuchacze Gdańskiej Szkoły Kantorów
poinformowani zostaną drogą mailową.

Gdańsk, 13.09.2021

Załącznik nr 1 do regulaminu Gdańskiej Szkoły Kantorów.

ZGODA NA UDZIAŁ OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ
W ZAJĘCIACH W “GDAŃSKIEJ SZKOLE KANTORÓW”
Imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna prawnego ..........................................................
Adres .........................................................................................................................
Telefon kontaktowy ………………………………………………………………………..
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/ podopiecznego:
.................................................................................................
(imię i nazwisko uczestnika warsztatów)
W zajęciach Gdańskiej Szkoły Kantorów organizowanych w Gdańsku przez
Stowarzyszenie muzykaliturgiczna.pl.
Proszę wybrać (zakreślić) jedną z poniższych opcji:
1) Biorę pełną odpowiedzialność za jego/jej udział w zajęciach Gdańskiej Szkoły Kantorów.
2) Na czas zajęć opiekunem mojego dziecka ustanawiam:
..............................................................................................................................................
Podpis Rodzica/ Opiekuna prawnego:
Miejscowość......................dnia .....................
Ad.1 Opiekun jest proszona o przyjście z podopiecznym na pierwsze zajęcia i okazanie
dowodu tożsamości w recepcji Szkoły.
Ad.2 Ustanowiony opiekun jest proszony o przyjście z podopiecznym na pierwsze zajęcia
i okazanie dowodu tożsamości w recepcji Szkoły. Opiekun na czas zajęć pozostaje
w miejscu ich przeprowadzania.

