REGULAMIN WYPOŻYCZENIA INSTRUMENTÓW
SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA
im. prof. EDMUNDA KAJDASZA W TRZEBNICY

(Załącznik nr 4 do Statutu Szkoły)

INFORMACJE OGÓLNE
1. Szkoła Muzyczna I stopnia im. prof. Edmunda Kajdasza umożliwia uczniom wypożyczanie
instrumentów muzycznych w ramach posiadanych możliwości.
2. Instrumenty muzyczne wypożyczane są wyłącznie:
• uczniom szkoły – odpłatnie, na podstawie umowy najmu oraz umowy udostępnienia instrumentu;
• nauczycielom szkoły – nieodpłatnie, celem prowadzenia zajęć.
3. Wypożyczenie oraz zwrot instrumentu odbywa się w obecności nauczyciela prowadzącego. Osobą
odpowiedzialną za wypożyczanie jest sekretarz szkoły, któremu powierzono prowadzenie magazynu
instrumentów.
4. Wypożyczony instrument przeznaczony jest wyłącznie do realizacji programu szkolnego.
Niedopuszczalne jest wykorzystywanie go do innych celów.
5. Użytkownik nie może oddać instrumentu w podnajem lub użyczenie osobom trzecim.
6. Uczniowie nie mogą dokonywać wymiany instrumentów między sobą.
7. Na żądanie Szkoły wypożyczony do użytku instrument musi być zwrócony.

PROCEDURA WYPOŻYCZANIA I ZWROTU PRZEZ UCZNIA
1. Podstawą odbioru instrumentu jest umowa najmu oraz umowa udostępnienia instrumentu
podpisana przez rodzica (opiekuna prawnego ucznia).
2. Przy zwrocie instrumentu wypożyczający przedstawia dowód przeglądu:
• instrumentu smyczkowego wydany przez lutnika;
• w przypadku pozostałych instrumentów przez zakład dokonujący przeglądu, wskazany przez
nauczyciela instrumentu głównego.
3. Zwrot instrumentu muzycznego następuje na podstawie danych identyfikacyjnych opisanych w
umowie.

ZASADY KONSERWACJI I UŻYTKOWANIA INSTRUMENTÓW
1. Wszelkie uszkodzenia instrumentów w trakcie użytkowania naprawiane są na koszt użytkownika.
2. Do rodzica (opiekuna prawnego) należy obowiązek opłacenia następujących napraw:
• w instrumentach smyczkowych: wymiany strun, włosia, zakup kalafonii do smyczków, naprawa
ubytków w lakierze, pęknięć, zniszczeń futerałów wynikłych z niewłaściwego użytkowania;
• w instrumentach dętych: zakup i wymiana według potrzeb poduszek, sprężynek oraz bieżąca
konserwacja i inne bieżące naprawy;
• w instrumentach perkusyjnych: zakup i wymiana złamanych pałek do ksylofonu pokrycie kosztu
wymiany membran i innych uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania instrumentu;
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w gitarach: zakup i wymiana strun;
w akordeonie: uszkodzenie klawisza prawej i lewej ręki, uszkodzenie miecha; zarysowania
instrumentów, wszelkie uszkodzenia mechaniczne (np. podczas upadku instrumentu).
Wszelkie naprawy, konserwacje instrumentów lutniczych mogą być wykonane tylko przez lutnika, a
pozostałych instrumentów przez zakład wskazany przez nauczyciela instrumentu.
Trwałe uszkodzenie instrumentu powstałe wskutek jego niewłaściwego użytkowania, niedbalstwa,
naprawy przez osoby do tego nieuprawnione, a także zagubienie zobowiązuje użytkownika do
pokrycia kosztów zakupu nowego instrumentu tej samej klasy.
O uszkodzeniu instrumentu lub smyczka użytkownik winien pisemnie powiadomić dyrekcję szkoły.
Rodzice uczniów korzystających z sal ćwiczeniowych szkoły (fortepianu, harfy, perkusji i innych)
ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania instrumentów
przez swoje dzieci.

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA WYPOŻYCZENIE INSTRUMENTU
1. Wysokość odpłatności za najem instrumentu ustala Dyrektor Szkoły i podaje do wiadomości
użytkownikom.
2. Użytkownik uiszcza opłatę za najem instrumentu zgodnie z zawartą umową.
3. Na pisemny wniosek skierowany do Dyrektora Szkoły, rodzice (opiekunowie prawni) ucznia
znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej (po odpowiednim udokumentowaniu) mogą ubiegać się
o zmniejszenie opłaty za wypożyczony instrument muzyczny.
4. Rodzice, których dwoje lub więcej dzieci korzysta z instrumentów szkolnych, może ubiegać się o 20%
zniżkę w opłacie.
5. W przypadku rezygnacji ucznia z nauki w Szkole Muzycznej obowiązuje zapłata za wypożyczenie
instrumentu również za miesiąc, w którym nastąpiła rezygnacja.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieobjętych Regulaminem stosuje się aktualnie obowiązujące przepisy Kodeksu
Cywilnego.

Regulamin wypożyczenia instrumentów został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej
Szkoły Muzycznej I stopnia im. prof. Edmunda Kajdasza w Trzebnicy w dniu 3 listopada 2015
r.
Regulamin wypożyczenia instrumentów został pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Rady
Rodziców w dniu 13 listopada 2015 r.
Regulamin wypożyczenia instrumentów został zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły
Muzycznej I stopnia im. prof. Edmunda Kajdasza w Trzebnicy 13 listopada 2015 r.

