Regulamin wypo yczania instrumentów Pa stwowej Szko y Muzycznej I stopnia
w
cucie
1) Z wypo yczania instrumentów mog korzysta :
a) uczniowie Pa stwowej Szko y Muzycznej I stopnia w
b) nauczyciele Pa stwowej Szko y Muzycznej I stopnia w
c) s uchacze Kursów muzycznych,
d) uczniowie Szko y Muzycznej I i II stopnia TM
e) nauczyciele Szko y Muzycznej I i II stopnia TM
f) inne osoby.

cucie,
cucie,

2) Rodzice lub opiekunowie prawni ucznia wypo yczaj cego lub wypo yczaj cy- dotyczy osób pe noletnich
a) sk ada podanie o wypo yczenie instrumentu (okre laj c typ i wielko ),
3) Decyzj odno nie wypo yczenia dro szych instrumentów danej osobie podejmuje Dyrekcja Szko y.
4) Instrument przed wypo yczeniem jest wybierany przez nauczyciela prowadz cego,
5) Zwrot instrumentu nast puje w obecno ci nauczyciela, który stwierdza stan instrumentu po u ytkowaniu.
6) Po dokonaniu wszystkich czynno ci zawartych w ust pie 2, Rodzice, prawni opiekunowie ucznia wypo yczaj cego lub Wypo yczaj cy- dotyczy
uczniów pe noletnich - spisuj Rewers.
7) Ka dy instrument jest wypo yczony na czas okre lony nie d ej jednak ni do zako czenia bie cego roku szkolnego cznie z wakacjami z
wyj tkiem:
a) uko czenia szko y przez ucznia - Wypo yczaj cy ma obowi zek zda instrument i rozliczy si z op at za jego wypo yczenie do dnia rozdania
wiadectw – Karta Obiegowa Ucznia,
b) W przypadku skre lenia na podstawie rezygnacji z nauki - Wypo yczaj cy ma obowi zek zda instrument i rozliczy si z op at za jego wypo yczenie
w terminie 14 dni od daty rezygnacji – Karta Obiegowa Ucznia,
c) Wypo yczaj cy ma obowi zek zda instrument i rozliczy si z op at za jego wypo yczenie w terminie 14 dni od daty odebrania listu poleconego z
informacj o skre leniu decyzj Rady Pedagogicznej,
8) Okres wypo yczenia mo na prolongowa o kolejny rok na podstawie wniesionego do ko ca bie cego roku szkolnego przez wypo yczaj cego
pisemnego podania, jednak e na yczenie szko y wypo yczaj cy zobowi zany jest zwróci instrument.
9) W przypadku wymiany instrumentu, U yczaj cy wymienia rewers .
10) Instrument mo e by uczniowi odebrany w przypadku niewywi zywania si z obowi zków wobec szko y lub obni enia wyników w nauce.
11) Odp atno ci za wypo yczenie nale y dokona „z góry” przed odebranie instrumentu z magazynu. Dyrektor mo e zgodzi si na inn form p atno ci,
lub zwolnienie z op at.
12) O wysoko ci op at decyduje:
a) je li wypo yczenie instrumentu nast puje dla ucznia Pa stwowej Szko y Muzycznej I stopnia w
cucie op ata wynosi 10,00 z /m-c, czyli 100,00 z
rocznie.
b) je li wypo yczenie instrumentu nast puje dla osoby nie b
cej uczniem Szko y Muzycznej I i II stopnia TM w
cucie lub pobieraj cej nauk w
ramach Kursów Muzycznych organizowanych w Szkole Muzycznej I i II stopnia TM w
cucie op ata 10,00 z /m-c, czyli 100,00 z rocznie.
13) W przypadku wcze niejszego oddania instrumentu, zostanie zwrócona ewentualna nadp ata za wypo yczenie w warto ci równej pe nym op aconym
niewykorzystanym miesi com .
14) Wypo yczaj cy instrument ponosi odpowiedzialno

za utrat b

uszkodzenie instrumentu co potwierdza podpisem na wype nionym rewersie.

15) Naprawy instrumentów mog by dokonywane po akceptacji Dyrekcji Szko y z wyj tkiem pkt 16.
16) Rodzice dokonuj wymiany na w asny koszt nast puj cych elementów:
a) w instrumentach smyczkowych – strun, w osia i kalafonii do smyczków,
b) w instrumentach d tych – stroików do oboju, fagotu, klarnetu i saksofonu, ustników do tr bki, puzonu
c) w instrumentach perkusyjnych – pa ek,
d) w gitarach – strun,
17) W uzasadnionych przypadkach asortyment wymieniony w pkt 15 decyzj Dyrektora mo e by wymieniony na koszt szko y.
18) O uszkodzeniu instrumentu lub wyposa enia u ytkownik winien natychmiast zawiadomi osob bezpo rednio odpowiedzialn za instrumenty, która
w porozumieniu z dyrektorem szko y i kierownikiem sekcji zdecyduje o sposobie naprawy i odp atno ci:
a) w przypadkach niezawinionych przez u ytkownika koszt naprawy mo e ponie szko a,
b) w przypadkach zawinionych koszt naprawy ponosi u ytkownik.
c)
19) Dla uczniów znajduj cych si w trudnej sytuacji materialnej (po odpowiednim udokumentowaniu), w/w koszty mo e sfinansowa Rada Rodziców w
ramach posiadanych rodków finansowych.
20) W przypadku uszkodzenia uniemo liwiaj cego napraw , zagubienia lub kradzie y instrumentu osoba wypo yczaj ca winna natychmiast powiadomi
o tym na pi mie administracj szko y i odkupi - w porozumieniu ze szko - analogiczny instrument po aktualnie obowi zuj cej cenie. Zamiennego
przyj cia instrumentu dokona protokolarnie komisja wyznaczona przez dyrektora szko y, z któr nale y konsultowa si w sprawach zwi zanych z
odkupieniem instrumentu.
21) Za zniszczony lub zaginiony instrument nie b

przyjmowane wp aty gotówkowe.

22) W sprawach nie obj tych regulaminem stosuje si aktualnie obowi zuj ce przepisy kodeksu cywilnego.

