Regulamin Wypożyczalni instrumentów muzycznych
w Szkole Muzycznej I st. w Trzcianie
§1
1. Szkoła Muzyczna w Trzcianie umożliwia uczniom szkoły wypożyczenie
instrumentów muzycznych w ramach posiadanych możliwości.
2. Instrumenty muzyczne wypożyczane są wyłącznie:



uczniom Szkoły Muzycznej w Trzcianie – odpłatnie na podstawie umowy najmu,
uczniom spoza Szkoły Muzycznej w Trzcianie- w ramach posiadanych możliwości, na
podstawie umowy najmu, za opłatą wyższą niż uczniowie Szkoły Muzycznej w
Trzcianie
§2

1. Wypożyczony instrument należy chronić przed zniszczeniem.
2. Zauważone uszkodzenie należy zgłaszać prowadzącemu ucznia nauczycielowi.
3. Wszelkich napraw może dokonywać wyłącznie specjalista po uprzednim zgłoszeniu
dysponentowi instrumentu czyli Szkole Muzycznej I stopnia w Trzcianie.

§3
1. Wypożyczenie instrumentu następuje w obecności pracownika sekretariatu szkoły,
nauczyciela prowadzącego oraz rodzica ucznia
2. Wymaganymi dokumentami umożliwiającymi wypożyczenie instrumentu są:
a/ umowa najmu zawarta pomiędzy Wynajmującym tj. Dyrektorem Szkoły Muzycznej
w Trzcianie, a Najemcą tj. rodzicem, lub prawnym opiekunem ucznia,
b/ dowód osobisty rodzica(prawnego opiekuna) ucznia,
§4
1. Wyceny wypożyczonego instrumentu dokonuje prowadzący ucznia nauczyciel
wspólnie z pracownikiem wypożyczalni, uwzględniając cenę rynkową
wypożyczanego instrumentu, stopień zużycia instrumentu, jego ewentualne naprawy
i korekty.
2. Nauczyciel prowadzący wypełnia w umowie najmu opis instrumentu muzycznego
i podpisuje się przy tym opisie czytelnie, potwierdza tym sprawność i ukompletowanie
instrumentu.
3. Za wypożyczony instrument muzyczny rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest
uiszczać opłaty miesięczne zgodnie z obowiązującym cennikiem.
4. Za wypożyczony instrument dopuszcza się uiszczenie opłat w dwóch ratach: pierwsza
przy odbiorze instrumentu, druga do zakończenia I semestru.

§5
1. Wypożyczenie instrumentu muzycznego następuje na okres roku szkolnego.

2. W przypadku kończenia szkoły przez uczniów VI klasy (cylk 6-letni) i IV klasy (cylk
4-letni) SM I stopnia należy zdać instrument muzyczny do dnia wydania świadectwa
ukończenia szkoły.
§6
W określonych przypadkach Szkoła może żądać natychmiastowego zwrotu instrumentu
muzycznego:



Od nauczyciela – w przypadku rozwiązania umowy o pracę,
Od ucznia Szkoły w przypadku braku wniesienia opłat za wypożyczenie instrumentu,
używania instrumentu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub dewastacją.
§7

W szczególnie uzasadnionych przypadkach rodzice (opiekunowie prawni) mogą ubiegać się
o zwolnienie z opłat za wypożyczenie instrumentu lub zniżkę poprzez złożenie
odpowiedniego wniosku. Wniosek jest opiniowany przez Szkolną Komisję ds. Pomocy
Materialnej Uczniom. Do wniosku należy dołączyć:


Zaświadczenie z MOPS-u lub GOPS-u o objęciu rodziny pomocą socjalną.
§8

Instrument muzyczny (wraz z zawartym oprzyrządowaniem – np. smyczek, futerał,
pokrowiec etc.) należy zwrócić najpóźniej do ostatniego dnia roku szkolnego (tj. do 31.08.)
w stanie technicznym odpowiadającym normalnemu zużyciu dla tego typu przedmiotów.
Zwrot instrumentu następuje w obecności nauczyciela przedmiotu, który poświadcza
czytelnym podpisem jego stan techniczny.
§9
W razie kontynuowania nauki gry na danym instrumencie muzycznym, rodzic (opiekun
prawny) zobowiązany jest do podpisania nowej umowy najmu na kolejny rok szkolny.
§ 10
Przy zwrocie instrumentu musi być obecny nauczyciel przedmiotu lub kierownik danej sekcji.
W razie stwierdzenia przy zwrocie instrumentu muzycznego jego uszkodzeń, rodzic (opiekun
prawny) jest zobowiązany do naprawienia instrumentu na własny koszt i oddania go Szkole w
terminie 14 dni od dnia upływu terminu zwrotu instrumentu.
§ 11
W przypadku zaginięcia, zagubienia instrumentu lub zniszczenia uniemożliwiającego jego
remont, rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest odkupić instrument muzyczny
odpowiadający co najmniej parametrom technicznym instrumentu mu wypożyczonego i
przekazać go Szkole w ciągu 30 dni.

