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CENNIK:
Rodzaj zajęć: Częstotliwość zajęć Cena:

Zajęcia grupowe
“W Krainie Dźwięków”

tygodniowo
50 minut

€42,- x 10 miesięcy
poprzez automatyczne incasso
Zapisy:
https://www.paypro.nl/product/W_Krainie
_D%C5%BAwi%C4%99k%C3%B3w_PL
/86540

Dni zajęć w roku szkolnym 2022/2023:

Semestr/Mie
siąc:

Dni zajęć w roku szkolnym 2022/2023
Poniedziałek, godzina 17:30

Dni zajęć dodatkowych
Pierwsza sobota miesiąca, godzina 17:00*

Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec

26
3, 10, 17, 31
7, 14, 21, 28
5, 12
2, 9, 16, 23, 30
6, 13, 20
6, 13, 20, 27
3, 10, 24
8, 15, 22, 29
5, 12, 19, 26
3

-
-
5
3
7
4
11
8
13
3
1

Okres
wakacyjny

10/07- 20/08/2023
Nie ma lekcji

Nie ma lekcji

*Zajęcia dodatkowe są możliwością nadrobienia nieobecności z zajęć głównych (poniedziałkowych). Prosimy o
kontakt w przypadku gdy planują Państwo przyjechać z dzieckiem na dany termin lekcji dodatkowych, przynajmniej
48 godzin przed planowaną lekcją (Whatsapp wiadomość na numer 0647356700).

Uwaga: Leży to w odpowiedzialności rodziców aby uczeń nadrobił swoje nieobecności. Szkoła nie zwraca
pieniędzy za nieodbyte lekcje z powodu nieobecności, jak choroba/ przeziębienie i inne wypadkowe.
Czytaj więcej na ten temat poniżej).

Płatności:
Zapisy:
Zajęcia opłacane są metodą incasso (automatyczna płatność na zasadzie subskrypcji) 10 x €42,-, od
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września do czerwca włącznie.
Na zajęcia można dołączyć z początkiem każdego miesiąca kalendarzowego. Opłata będzie pobierana
pierwszego dnia miesiąca.
Link do zapisów:
https://paypro.nl/product/W_Krainie_D%C5%BAwi%C4%99k%C3%B3w_PL/86540

Plan zajęć pozwala na realizację 40 lekcji w pełnym roku szkolnym z wyłączeniem wakacji. To jest, od 22go
sierpnia 2022 do 9go lipca 2023. Opłata za 40 lekcji jest uiszczana jest przez okres 10 miesięcy.

W sierpniu, poprzedzającym nowy rok szkolny, otrzymają Państwo informację na maila,
z nowymi datami zajęć.

Wstrzymanie subskrypcji ze strony rodziców:
Z zajęć można zrezygnować co miesiąc kalendarzowy, z wyprzedzeniem miesiąca.

Aby zrezygnować z zajęć/ zastopować zajęcia na określony czas, prosimy o pisemną informację na maila:
info@mkaofficial.com, lub poprzez whatsapp: +31647356700
Od nowego miesiąca kalendarzowego opłaty zostaną wstrzymane i dziecko nie może już uczestniczyć w
zajęciach.

Dni wolne:
Dni wolne są ustalone odgórnie. Opłaty za lekcje obowiązują również w trakcie przerw wakacyjnych:
24 października 2022 - 30 października 2022 (Herfstvakantie)
19 grudnia 2022  - 1 stycznia 2023 (Kerstvakantie)
27 lutego 2023  - 5 marca 2023 (Voorjaarsvakantie)
1 maja 2023 - 7 maja 2023 (Meivakantie)
10 lipca 2023 - 20 sierpnia 2023 (Zomervakantie)

Okres wakacyjny i wakacje planowane indywidualnie:
Okres wakacyjny w MKA Music zaczyna się po ukończeniu IV Bloku i trwa około sześciu tygodni. Na ten
okres zajęcia regularne zostają zawieszone.

Prosimy o kontakt na info@mkaofficial.com jeśli są Państwo zainteresowani ofertą wakacyjną dla dzieci.
Wszelkie nowości i wakacyjne zajęcia są też do wglądu na naszej stronie internetowej: www.mkaofficial.com

Wakacje zaplanowane indywidualnie w ciągu roku nie mają wpływu na płatności. Oznacza to, że kwota
miesięczna nie będzie pomniejszona o dni, w których uczeń opuścił swoje zajęcia. Szkoła MKA Music daje
możliwość odrobienia zajęć w pierwszą (nie wakacyjną) sobotę każdego miesiąca.

Choroby, przeziębienia i inne przyczyny nieobecności dziecka:
Szkoła MKA Music nie zwraca pieniędzy za zajęcia które zostały opuszczone przez ucznia z powodu
niedyspozycji, niezależnie od przyczyny.
Dajemy możliwość odrobienia zajęć w pierwszą sobotę każdego miesiąca. Szczegółowy plan zajęć
regularnych, oraz dodatkowych znajduje się na pierwszej stronie tego dokumentu.
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Jeśli choroba/ niedyspozycja trwa dłużej niż miesiąc, i/lub okres niedyspozycji jest trudny do oszacowania,
sugerujemy anulować subskrypcję i wznowić ją kiedy uczeń będzie gotowy wrócić na zajęcia.
Anulacja subskrypcji i ponowne jej wznowienie leży w odpowiedzialności rodzica. Przeoczenie ze strony
rodzica i niedopełnienie procesu wstrzymania subskrypcji, będzie skutkować pobraną kwotą która nie będzie
zwracana przez szkołę MKA Music.

Wstrzymanie opłaty, brak środków, lub zwrot pieniędzy na konto zainicjowany przez
rodzica:
Obecność na zajęciach jest zawsze sprawdzana, wraz z płatnościami które monitorujemy na porządku
dziennym. Jeśli opłata zostanie wstrzymana z powodu braku środków na koncie, szkoła MKA Music wysyła
informację wiadomością SMS na telefon kontaktowy rodzica, z prośbą o sprawdzenie salda, aby sytuacja w
przyszłości się nie powtarzała.
Jeśli opłata zostanie zwrócona na konto rodzica, która to operacja zostanie zainicjowana manualnie, uczeń nie
będzie mieć wstępu na zajęcia w trybie natychmiastowym do momentu uregulowania opłaty.

Ochrona danych osobowych, oraz udostępnianie wizerunku ucznia:
Szkoła MKA Music kolekcjonuje dane osobowe uczniów, oraz opiekunów prawnych tylko i wyłącznie na
potrzeby administracyjne i informatywne dla nauczyciela prowadzącego.

Zajęcia, koncerty i wszelkie inne występy i aktywności uczniów w naszej szkole mogą być filmowane (wizja i
audio) dla potrzeb reklamowych. Rodzice/ opiekunowie prawni zapisując swoje dziecko na zajęcia do grupy
“W Krainie Dźwięków”, wyrażają zgodę na udostępnianie wizerunku swoich dzieci (wizja i głos).

Postanowienia końcowe:
1. Lekcje w naszej szkole planowane są co do minuty. Z uwagi na bezpieczeństwo, drzwi do budynków w

których odbywają się zajęcia są otwarte na 10 minut przed rozpoczęciem lekcji, oraz zamykane zaraz
przed rozpoczęciem zajęć. W momencie kiedy uczniowie rozpoczynają lekcję, nauczyciel nie będzie w
stanie wyjść i otworzyć drzwi dla spóźnionych. Prosimy więc być na czas, aby dziecko mogło
uczestniczyć w zajęciach.

2. Parkowanie przy naszym studio w Delfshaven (Spanjaardstraat 23) jest płatne. Miejsca parkingowe w
okolicach studia mieszczą się w strefie 510. Więcej informacji na temat płatności za parking znajdą
Państwo w linku poniżej:

https://www.rotterdamparkeren.nl/delfshaven/parkeerzone-510
3. Prosimy, aby dzieci były ubrane w wygodne stroje, koszulki z krótkim rękawem pod spodem, w razie

gdyby było ciepło w sali. Mile widziane obuwie miękkie/baletki, w okresie zimowym konieczne jest
obuwie na zmianę. Na zajęciach będą dostępne ołówki i kredki, wskazane jest jednak, aby dzieci miały
też swoje akcesoria, aby usprawnić realizację zadań.

4. Grupa “W Krainie Dźwięków” musi liczyć przynajmniej 5-cioro dzieci. W przypadku niewystarczającej
ilości chętnych, zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania zajęć (tym samym wstrzymania również opłat)
do momentu skompletowania odpowiedniej ilości uczniów.

https://www.rotterdamparkeren.nl/delfshaven/parkeerzone-510


5. Nieobecności na zajęciach się zdarzają. Z uwagi na małą grupę, szkoła MKA Music zastrzega sobie
prawo do skrócenia zajęć o 20 minut, jeśli na poszczególnych zajęciach obecnych jest mniej niż troje
dzieci.

PROSIMY UPRZEJMIE O WYPEŁNIENIE PONIŻSZEJ TABELI W CELACH
ADMINISTRACYJNYCH:

DANE PERSONALNE UCZNIA:
IMIĘ I NAZWISKO:

NUMER TELEFONU:

ADRES MAILOWY:

ADRES ZAMIESZKANIA:

KOD POCZTOWY, MIASTO:

DATA URODZENIA:

Dane do faktury:
(jeśli inne niż powyżej)

DANE PERSONALNE OPIEKUNA PRAWNEGO*:
IMIĘ I NAZWISKO:

ADRES ZAMIESZKANIA:

KOD POCZTOWY, MIASTO:

NUMER TELEFONU:

ADRES MAILOWY:


