REGULAMIN
CZARNO NA BIAŁYCH
Witaj!
Przedstawiamy Ci dokument, który ułatwi nam wspólną pracę na co dzień. Zawarliśmy w
nim to czego oczekujemy od naszych uczniów oraz to, co w ramach współpracy chcemy Ci
zapewnić. Każdy Uczeń i Członek Czarno Na Białych zobowiązuje się do przestrzegania
postanowień regulaminu.
§1
Indywidualne zajęcia wokalne
• W Czarno Na Białych wyróżniamy trzy rodzaje indywidualnych zajęć wokalnych:
o Konsultację wokalną – jest to pierwsze spotkanie Ucznia z Trenerem. W jej
trakcie Trener dokonuje rozpoznania umiejętności Ucznia i razem z nim ustala
wspólne cele i zadania. Koszt spotkania to 130 zł. Czas trwania konsultacji nie
przekracza 60 minut.
o Indywidualną lekcję wokalną – pojedyncza lekcja wokalna trwająca 60 minut.
Jej koszt to 130 złotych.
o Lekcje wokalne w ramach pakietu 4 zajęć – każda z lekcji trwa 60 minut, a
koszt całego pakietu wynosi 440 złotych.

• Zobowiązujemy się do prowadzenia lekcji punktualnie i z wykorzystaniem wszystkich
znanych metod doskonalenia warsztatu wokalnego Ucznia. Obiecujemy też
widoczne efekty, jeśli Uczeń będzie podążał za wskazówkami trenera wokalnego.

• Każdy z rodzajów zajęć może odbyć się w formie online. Cena takich zajęć nie ulega
zmianie.
• Zapisu na indywidualne zajęcia wokalne (konsultację wokalną, indywidualną lekcję
wokalną, lekcje wokalne w ramach pakiet 4 zajęć) Uczeń dokonuje poprzez mail
czarnonabialych@gmail.com . Termin zajęć Uczeń ustala razem z Menadżerem
Czarno Na Białych. W przypadku pakietu zajęć Uczeń wybiera z góry wszystkie cztery
terminy lekcji.
• Umówioną lekcję można odwołać maksymalnie na 24 godziny przed zaplanowaną
lekcją. W przypadku odwołania lekcji w późniejszym terminie – lekcja przepada.
• Płatności za zajęcia Uczeń dokonuje przelewem bankowym na numer konta studia
wskazany w korespondencji mailowej z Menadżerem najpóźniej na 24 godziny przed
zaplanowaną konsultacją, indywidualną pojedynczą lekcją lub pierwszą lekcją z
pakietu.
• Po dokonaniu opłaty za pakiet zajęć wokalnych Uczeń ma dwa miesiące na
wykorzystanie wszystkich czterech lekcji. W przypadku upływu tego terminu
niewykorzystane lekcje przepadają.
• W przypadku upłynięcia 15 minut lekcji i braku stawienia się Ucznia, Trener może
uznać, że lekcja się nie odbędzie. W takim przypadku lekcja przepada.
• Zakazane jest uczestnictwo w zajęciach przez Ucznia będącego pod wpływem
alkoholu oraz innych używek, zaburzających mowę i percepcję.
• Uczeń wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w wymagającym
tego zakresie oraz na wykorzystanie swojego wizerunku w postaci zdjęć oraz nagrań
w mediach społecznościowych studia.
§2
Grupowe zajęcia wokalne
• W studiu Czarno Na Białych działa Zespół Wokalny.

• Zajęcia zespołu odbywają się 3 razy w miesiącu i trwają po 2 godziny.
• Członkostwo w zespole uwarunkowane jest przesłuchaniem lub wcześniejszą
wery kacją zgłoszeń.
• Miesięczne członkostwo w zespole kosztuje 130 złotych. Opłata członkowska
regulowana jest przez Członka Zespołu przed pierwszymi zajęciami w miesiącu. Brak
wpłaty oznacza skreślenie osoby z listy członków zespołu w nieopłaconym miesiącu.
• 4 nieobecności pod rząd skutkują skreśleniem trwałym z listy członków Zespołu.
• Cena członkostwa jest stała i niezmienna. Niezależnie od godzin, w których Członek
Zespołu ma zamiar wziąć udział w danym miesiącu.
• Terminy zajęć ustala Menadżer Zespołu i komunikowane są one Członkom najpóźniej
w miesiącu poprzedzającym zajęcia.
• Zwolnienie z opłaty członkostwa: w przypadku, gdy Członek Zespołu z góry zakłada 3
nieobecności w miesiącu, w przypadku, gdy studio odwołuje zajęcia, w przypadku
świąt, które kolidują z zajęciami.
§3
Indywidualne lekcje gry na pianinie
• W studiu Czarno Na Białych prowadzone są indywidualne lekcje gry na pianinie.
• Jedna lekcja gry na pianinie trwa 45 minut i jej koszt to 110 złotych.
• Możliwe jest wykupienie pakietu 4 lekcji po 45 minut – jego cena wynosi 400
złotych.
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• Postanowienia z §1 dotyczące sposobu zapisów, terminów odwołania, sposobu
płatności, spóźnień, uczestnictwa pod wpływem używek, przetwarzania danych
osobowych oraz wykorzystania wizerunku stosuje się odpowiednio.

§4
Grupowe zajęcia taneczne
• W studiu Czarno Na Białych prowadzone są grupowe zajęcia taneczne.
• Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 2 godziny.
• Możliwy jest jeden wariant opłacenia zajęć:
o Opłata członkostwa: 4 kolejne zajęcia w miesiącu – jego koszt to 200 złotych.
• Termin i miejsce zajęć przekazuje Uczniowi Menadżer w ramach korespondencji
mailowej
• Postanowienia z §1 dotyczące sposobu zapisów, terminów odwołania, sposobu
płatności, spóźnień, uczestnictwa pod wpływem używek, przetwarzania danych
osobowych oraz wykorzystania wizerunku stosuje się odpowiednio.

