Załącznik nr 8 do Statutu Szkoły

REGULAMIN WYPOŻYCZENIA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH I SPRZĘTU
W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I i II STOPNIA W SUWAŁKACH
INFORMACJE OGÓLNE
1. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach umożliwia uczniom wypożyczanie instrumentów
muzycznych w ramach posiadanych możliwości.
2. Instrumenty muzyczne wypożyczane są wyłącznie:
 uczniom szkoły – odpłatnie, na podstawie umowy najmu instrumentu muzycznego i sprzętu.
 nauczycielom szkoły – nieodpłatnie, celem prowadzenia zajęć.
 uczniom oraz studentom związanym z kształceniem artystycznym w ramach posiadanych wolnych
instrumentów, odpłatnie na podstawie umowy najmu.
3. Wypożyczenie oraz zwrot instrumentu muzycznego odbywa się w obecności nauczyciela prowadzącego.
Osobą odpowiedzialną za wypożyczanie jest pracownik szkoły, któremu powierzono prowadzenie
wypożyczalni instrumentów muzycznych i sprzętu.
4. Wypożyczony instrument muzyczny 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. W określonych przypadkach Szkoła może żądać natychmiastowego zwrotu instrumentu muzycznego:
 od nauczyciela – w przypadku rozwiązania umowy o pracę,
 od ucznia Szkoły oraz innych osób – w przypadku braku wniesienia opłat za wypożyczenie instrumentu,
używania instrumentu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub dewastacją.

PROCEDURA WYPOŻYCZANIA I ZWROTU PRZEZ UCZNIA
1. Podstawą odbioru instrumentu jest umowa najmu instrumentu muzycznego i sprzętu /załącznik do
regulaminu/, podpisana przez rodzica /opiekuna prawnego ucznia/.
2. W razie kontynuowania nauki gry na danym lub innym instrumencie muzycznym, rodzic /opiekun prawny
ucznia/ zobowiązany jest do podpisania nowej umowy najmu na kolejny rok szkolny.
3. Przy zwrocie instrumentu wypożyczający przedstawia dowód przeglądu:
 instrumentu smyczkowego wydany przez lutnika;
 w przypadku pozostałych instrumentów zwrot instrumentu następuje w obecności nauczyciela przedmiotu
głównego, który poświadcza czytelnym podpisem jego stan techniczny.
 zwrot instrumentu muzycznego następuje na podstawie danych identyfikacyjnych opisanych w umowie.

ZASADY KONSERWACJI I UŻYTKOWANIA INSTRUMENTÓW
4. Wszelkie uszkodzenia instrumentów muzycznych lub sprzętu wynikających z niewłaściwego użytkowania przez
ich dzieci naprawiane są na koszt rodzica /opiekuna prawnego ucznia/.

5. Naprawy konserwacje instrumentów lutniczych mogą być wykonane tylko przez lutnika, a pozostałych
instrumentów przez autoryzowany serwis wskazany przez nauczyciela przedmiotu głównego.
6. Rodzice /opiekunowie prawni uczniów/ dokonują również wymiany na własny koszt następujących
elementów:
 w instrumentach smyczkowych: zakup i wymiana strun, włosia, zakup kalafonii do smyczków,
 w instrumentach dętych: zakup i wymiana stroików;
 w gitarach: zakup i wymiana strun;
7. Trwałe uszkodzenie instrumentu powstałe wskutek jego niewłaściwego użytkowania, niedbalstwa, naprawy
przez osoby do tego nieuprawnione, a także zagubienie zobowiązuje rodzica /opiekuna prawnego ucznia/ do
pokrycia kosztów zakupu nowego instrumentu odpowiadającego tym samym parametrom.
8. O uszkodzeniu wypożyczonego instrumentu lub smyczka rodzic /opiekun prawny/ ucznia winien pisemnie
powiadomić dyrekcję szkoły.
9. Rodzice /opiekunowie prawni/ uczniów korzystających z sal ćwiczeniowych szkoły (fortepianu, organów,
perkusji i innych) ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania
instrumentów i sprzętu przez swoje dzieci.

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA WYPOŻYCZENIE INSTRUMENTU
1. Wysokość odpłatności za najem instrumentu ustala Dyrektor Szkoły. Kwoty podane są w cenniku dostępnym
w wypożyczalni instrumentów muzycznych i sprzętu.
2. Rodzic /opiekun prawny ucznia/ uiszcza opłatę za najem instrumentu zgodnie z zawartą umową na rachunek
bankowy szkoły.
3. Opłata za wypożyczenie instrumentu dla kolejnego dziecka w tym samym gospodarstwie domowym uczącego
się w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach wynosi 50% kwoty tańszego instrumentu
wynikającej z cennika wypożyczania instrumentów.
4. W przypadku rezygnacji ucznia z nauki w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach wniesiona
opłata za wypożyczenie instrumentu nie podlega zwrotowi.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieobjętych Regulaminem stosuje się aktualnie obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Regulamin wypożyczenia instrumentów muzycznych i sprzętu obowiązuje od dnia 01.09.2019r.

Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia
w Suwałkach

