



REGULAMIN OPŁAT DLA UCZNIÓW  
BASSARA MUSIC SCHOOL 

Sądeckiej Szkoły Muzyki Rozrywkowej i Jazzu 
na rok szkolny 2022/2023 

obowiązujący od 1 lutego 2023 roku


§ 1

Regulamin niniejszy określa wysokości i rodzaje opłat oraz zasady ich wnoszenia przez uczniów/
rodziców, w BASSARA MUSIC SCHOOL - Sądeckiej Szkole Muzyki Rozrywkowej i Jazzu, zwanej 
dalej Szkołą, w roku szkolnym 2022/2023.


§ 2

Uczeń/rodzic ucznia, zobowiązuje się do wnoszenia comiesięcznych opłat za uczestnictwo 
w zajęciach organizowanych przez Szkołę.


§ 3

Wysokość opłat, o których mowa w § 2, na rok szkolny 2022/2023:


*W miesiącu lutym, ze względu na ferie, obowiązuje połowa czesnego.


§ 4

Wpłaty są do 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego przez cały rok szkolny (wrzesień-
czerwiec).


§ 5

Brak terminowej wpłaty skutkować będzie zawieszeniem zajęć (bez możliwości ich 
odpracowania) do czasu uregulowania zaległej wpłaty czesnego. 


§ 6

Wydłużony brak wpłaty do 45 dni, skutkować może usunięciem ucznia ze Szkoły, po uprzednim 
wezwaniu do zapłaty - z obowiązkiem uregulowania zaległych płatności do 30 dni od dnia 
skreślenia z listy uczniów.


I stopień dzieci 355 zł

I stopień młodzież  415 zł

II stopień młodzież 415 zł

Studium wieczorowe 355 zł

Zajęcia indywidualne 305 zł

Przedmiot dodatkowy	 270 zł

Czesne - drugie dziecko - 15 zł od podstawy

BASSARA MUSIC SCHOOL 
Sądecka Szkoła Muzyki  
Rozrywkowej i Jazzu

Adres:

ul. Krynicka 17


33-335 Nawojowa


Organ prowadzący działalność edukacyjną - I stopień

BASSARA - Mateusz Bassara


NIP: 734-333-05-80

       REGON: 381307602


Organ prowadzący działalność edukacyjną - II stopień

BASSARA S.C. - Mateusz Bassara, Agnieszka Bassara


NIP: 7343597834

REGON: 389432459



§ 7

W sytuacji szczególnej, za zgodą Dyrektora Szkoły, termin wpłaty może zostać wydłużony ale 
tylko na pisemną lub osobistą prośbę ucznia/rodzica.


§ 8

Opłaty uiszczane są w formie przelewu na konto bankowe Szkoły. Za datę uregulowania uważa 
się datę wpływu środków na konto bankowe Szkoły.


§ 9

Prawidłowy tytuł przelewu musi zawierać: imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc za który jest 
płacone czesne. W innym wypadku przelew może zostać nie przyjęty i zwrócony.


§ 10

Wpłata czesnego musi być na prawidłowy nr rachunku - inaczej może być nie przyjęta i 
zwrócona. Numery rachunków do wpłat:


• Szkoła I stopnia oraz Studium wieczorowe: 	 69 1090 2590 0000 0001 4455 9213

• Szkoła II stopnia: 	 	 	 	 	 42 1090 2590 0000 0001 4863 5348

• Zajęcia indywidualne: indywidualnie przyporządkowany nr rachunku do ucznia


§ 11

Za nieodbyte zajęcia z winy Szkoły uczeń/rodzic otrzymuje zwrot pieniędzy.


§ 12

W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach indywidualnych, tak niezgłoszonej jak i zgłoszonej 
w dniu tych zajęć, zajęcia takie przepadają. W takiej sytuacji nie będzie zwrotu pieniędzy.


§13

W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach zbiorowych, tak niezgłoszonej jak i zgłoszonej, 
zajęcia takie przepadają. W takiej sytuacji nie będzie zwrotu pieniędzy.


§14

Nieprzestrzeganie powyższego Regulaminu, może spowodować usunięcie ucznia, decyzją 
dyrektora szkoły, po wcześniejszym wezwaniu do stosowania zasad Regulaminu.



