
Załącznik nr 1 

do zarządzenia nr 50/2016 

Dyrektora Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego  

we Wrocławiu  

z dnia 31.08.2016 

 

Regulamin Centrum Edukacyjnego NFM we Wrocławiu 

 
I. Informacje ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z Centrum 
Edukacyjnego NFM (zwane dalej: CE). 

2. CE jest inicjatywą Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu,  
Pl. Wolności 1, 50 - 50-071 Wrocław – instytucją kultury miasta Wrocławia, 
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminę Wrocław, 
Województwo Dolnośląskie, zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy 
Wrocław pod nr RIK: 38/2014, REGON: 022414470,  
NIP: 897-179-86-77. Narodowe Forum Muzyki jest Organizatorem CE.  

3. Celem działania CE jest edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, wychowanie przez sztukę: 
rozwijanie i doskonalenie umiejętności artystycznych, wspieranie kreatywności w różnych 
formach aktywności, przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze. 

4. Uczestnikiem zajęć w ramach CE (dalej: uczestnik) może zostać dziecko w wieku od 0 do 
15 lat, pary (dotyczy: akcji Pośpiewaj mi mamo, pośpiewaj mi tato), mamy oczekujące na 
narodziny dziecka lub rodzic z dzieckiem (dotyczy: akcji Pośpiewaj mi mamo, pośpiewaj mi 
tato, zajęć Gordonki oraz Do, re, mi). 

5. W ramach CE organizowane są zajęcia edukacyjne (dalej: zajęcia) dostosowane do wieku 
uczestników. 

6. CE prowadzi zajęcia w cyklach rocznych od września do czerwca (sezon). 
7. Koordynatorem zajęć jest Pani Dorota Sosna, e-mail: 

centrum.edukacyjne@nfm.wroclaw.pl . Zmiana osoby koordynatora nie stanowi zmiany 
Regulaminu.  

8. W CE organizowane są następujące zajęcia: 
1) Akcja społeczna Pośpiewaj mi mamo, pośpiewaj mi tato – bezpłatne zajęcia; 
2) Gordonki dla kobiet w ciąży i rodzica z dzieckiem do 3 roku życia;   
3) Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci od 2 do 3 r.ż. (w zajęciach bierze również udział 

rodzic/opiekun); 
4) Aktywne słuchanie muzyki (od 4 do 5 r.ż.); 
5) Muzyczna zerówka (od ; 
6) Zajęcia wokalno-taneczne z elementami gry na instrumentach Orffa (od 3 do 9 r.ż.); 
7) Mała Pracownia Dźwięku i Piosenki (od 7 do 15 r.ż.); 
8) Zajęcia Musicalowe (od 7 do 15 r.ż.). 

Organizator może utworzyć inne zajęcia.  
 

II. Warunki uczestnictwa w zajęciach, cena za zajęcia 
 

1. Zajęcia organizowane w CE odbywają się od poniedziałku do soboty (z wyjątkiem dni 
ustawowo wolnych od pracy oraz dnia 24 grudnia).  

2. W zależności od rodzaju zajęć, jednostka zajęciowa trwa 45 minut lub jej wielokrotność. 
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3. Udział w zajęciach jest odpłatny (z wyjątkiem akcji: Pośpiewaj mi mamo, pośpiewaj mi 
tato). 

4. Warunkiem uczestnictwa w CE jest: 
1) zgłoszenie uczestnika na wybrane zajęcia (na adres e-mailowy prowadzącego zajęcia),   
2) akceptacja Regulaminu,  
3) podpisanie Karty zgłoszeniowej w siedzibie NFM, 
4) dokonanie opłaty zgodnie z cennikiem.  

Cennik dostępny jest na stronie internetowej CE: 
http://www.nfm.wroclaw.pl/edukacja/centrum-edukacyjne-nfm. 
5. CE nie zwraca opłat za nieobecność na zajęciach. 
6. Dokonane opłaty za zajęcia podlegają zwrotowi w przypadku niefunkcjonowania  

CE z przyczyn leżących po stronie CE.  
 

III. Zapisy na zajęcia  

1. Szczegółowe informacje o terminach zajęć zamieszczone są na stronie internetowej: 

http://www.nfm.wroclaw.pl/edukacja/centrum-edukacyjne-nfm  

2. Ilość Uczestników biorących udział w zajęciach jest ograniczona. O przyjęciu na zajęcia 

decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku dokonania zgłoszenia na zajęcia po 

wyczerpaniu limitu dostępnych miejsc, Organizator poinformuje o tym fakcie niezwłocznie 

zgłaszającemu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty 

elektronicznej podany w zgłoszeniu. 

3. Zapisy na pozostałe, po rekrutacji, wolne miejsca są prowadzone przez cały sezon.  

4. Po wybraniu konkretnych zajęć, zgłaszający przesyła do instruktora zajęć  informację  

e-mailową. W treści e-maila należy podać: imię i nazwisko uczestnika, wiek dziecka, rodzaj 

zajęć, grupa, telefon kontaktowy.   

5. Wszystkie dane powinny zostać wypełnione zgodnie z aktualnym stanem faktycznym. 

Podanie danych nieprawdziwych lub niezgodnych z aktualnym stanem faktycznym może 

zostać uznane za naruszenie Regulaminu. 

6. Po potwierdzeniu zakwalifikowania się uczestnika na zajęcia, należy dokonać opłaty za 

zajęcia oraz wypełnić, podpisać i złożyć (do prowadzącego zajęcia lub koordynatora) 

formularz zgłoszeniowy. 

7. Płatności za zajęcia należy dokonać do 25 każdego miesiąca poprzedzającego zajęcia  

przelewem na rachunek bankowy:  40 1020 5242 0000 2202 0182 3731, wpisując w tytule 

przelewu: CE. nazwa zajęć, grupa, imię i nazwisko (dziecka), miesiąc/e, za 

który/dokonywana jest opłata), np. CE. zajęcia musicalowe, grupa 2, Klara Nowak, XI2016 

lub  CE. Do re, mi, Adam Kowalski, III, IV, V, VI2017. Dowód wpłaty należy okazać 

prowadzącemu zajęcia. 

Dopuszczona jest płatność za zajęcia w kasie biletowej NFM w godzinach jej pracy, 

gotówką lub kartą płatniczą. Rodzic dostarcza odpowiednio opisane poświadczenie 

płatności do koordynatora CE NFM lub instruktora zajęć. 

8. Nieuregulowanie płatności powoduje utratę prawa do korzystania z zajęć. Na zwolnione              

w taki sposób miejsce prowadzona jest rekrutacja zgodnie z zasadami, o których mowa  

w ust. 3. 
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9. Minimalna ilość osób do uruchomienia danych zajęć to: 10. W przypadku rejestracji 

mniejszej liczby uczestników niż 10 na dane zajęcie, Organizator uprawniony jest do ich 

odwołania. W takim przypadku zgłaszający otrzyma zwrot uiszczonych opłat w pełnej 

wysokości. 

10. Zgłaszającemu przysługują następujące zniżki: 
a) 20% zniżki – przy jednorazowej zapłacie za cały sezon (10 miesięcy – od września do 

czerwca).  
b) 10% zniżki – przy jednorazowej zapłacie za semestr (5 miesięcy – np. od września  do 

stycznia), 
c) 15% zniżki dla rodzin z aktualną Kartą Rodzina Plus, 
d) 10% zniżki na kolejne zajęcia dla rodzeństwa (dwoje dzieci zapisane na te same lub 

różne zajęcia) lub dla 1 dziecka uczęszczającego na 2 różne zajęcia. 
Zniżki nie sumują się. 
11.    Osoby, którym przysługuje zniżka, przed dokonaniem opłaty powinny  zgłosić o tym fakcie 
prowadzącemu zajęcia lub koordynatorowi Centrum Edukacyjnego NFM, a w przypadku zniżki o 
której mowa w pkt 10 lit. c, d - dodatkowo przedłożyć kopię dokumentu (Karta Rodzina Plus, 
dokument potwierdzający zapisanie rodzeństwa na te same lub różne zajęcia).  

12.   Dodatkowe informacje o zajęciach można uzyskać wysyłając e-maila z zapytaniem na 
adres: centrum.edukacyjne@nfm.wroclaw.pl lub pod telefonem: +48 728 447 013. 
 

IV. Miejsce i porządek zajęć 
 

1. Organizator zapewnia plan zajęć dopasowany do ich tematyki i charakteru. 
2. Zajęcia w ramach CE odbywają się w siedzibie NFM (Pl. Wolności 1,  50-071 Wrocław  

lub poza siedzibą Organizatora (dotyczy akcji Pośpiewaj mi Mamo pośpiewaj mi tato) 
Zajęcia prowadzi instruktor (zwany w niniejszym Regulaminie odpowiednio: instruktor 
lub prowadzący zajęcia. 

3. W zajęciach CE dzieci od 3 roku życia uczestniczą samodzielnie. W przypadku gdy 
uczestnikiem jest dziecko do 3 – go roku życia,  w zajęciach obowiązani są uczestniczyć 
razem z dzieckiem  rodzic/opiekun prawny lub pisemnie upoważniona osoba (chyba, że 
Instruktor zdecyduje inaczej). 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia uczestnika na kolejne zajęcia 
lub uczestniczenia w danych zajęciach, w przypadku rażącego nieprzestrzegania przez 
uczestnika zasad współżycia w grupie (w tym w przypadku stwarzania zagrożenia dla 
pozostałych uczestników zajęć) oraz dbałości o ład i porządek w CE lub wykorzystywania 
sprzętu i pomocy dydaktycznych niezgodnie z ich przeznaczeniem.  

5. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są dostarczyć dziecko na zajęcia oraz 
osobiście je z nich odebrać niezwłocznie po zakończeniu zajęć, biorąc tym samym 
odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo. Dziecko z CE może odebrać wyłącznie 
rodzic/opiekun prawny lub pisemnie upoważniona przez niego osoba.  

6. Podczas zajęć na sali obecny jest instruktor lub dodatkowo opiekun (wyznaczony przez 
Organizatora), z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 niniejszego punktu.  

7. Prowadzący zajęcia dokładają wszelkich starań, aby zajęcia nie zagrażały bezpieczeństwu 
uczestników. 

8. Uczestnicy powinni przybyć na zajęcia punktualnie i są zobowiązani do bezwzględnego 
stosowania się do wskazówek i poleceń osób prowadzących zajęcia. W czasie zajęć 
uczestnicy nie mogą samowolnie opuszczać sali zajęć. 
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9. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego 
zachowania uczestników. Koszt ewentualnej naprawy uszkodzonej/zniszczonej rzeczy 
ponosi rodzic/opiekun prawny uczestnika lub dorosły uczestnik.  

10. Ubezpieczenia dzieci na czas zajęć w CE rodzice mogą dokonać dobrowolnie i we 
własnym zakresie. Organizator nie ubezpiecza dzieci biorących udział w zajęciach. 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki, które mogą mieć 
miejsce przed i po zakończeniu zajęć. 

12. W CE obowiązuje zmiana obuwia i strój zgodnie ze wskazaniami prowadzącego zajęcia.  
13. Rodzic/opiekun prawny winien poinformować prowadzącego o wszelkich 

okolicznościach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dziecka uczestniczącego w 
zajęciach, innych uczestników i na prawidłowy przebieg zajęć. 

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione lub zgubione na terenie 
odbywania się zajęć rzeczy osobiste, dokumenty, pieniądze. 

15. Uczestnik powinien zachowywać się w sposób nieszkodzący i nie zagrażający innym 
uczestnikom.  

 
V. Harmonogram zajęć, komunikacja 

 

1. Komunikacja z uczestnikami odbywa się poprzez internet – drogą mailową oraz  
w uzasadnionych przypadkach telefonicznie. Wszelkie informacje o CE, zajęciach, 
planowanych spotkaniach znajdują się na stronie: 
http://www.nfm.wroclaw.pl/edukacja/centrum-edukacyjne-nfm oraz na FB: 
https://www.facebook.com/centrumedukacyjneNFM.  

2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z programem zajęć oraz 
harmonogramem spotkań dostępnym na stronie internetowej CE, FB oraz śledzenia na 
bieżąco wszelkich informacji organizacyjnych tam zamieszczanych. 

3. W wyjątkowych sytuacjach organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów, 
miejsca zajęć. Każdorazowo, po dokonaniu zmiany, odpowiednia informacja będzie 
wysłana systemem SMSowym oraz e-mailem na dane  kontaktowe uczestnika podane  
w Karcie zgłoszeniowej. W przypadku zmiany powyższych danych uczestnik zobowiązany 
jest do natychmiastowego ich uaktualnienia.  

4. Bieżące informacje, wszelkie zmiany będą także publikowane na stronie internetowej  
CE oraz na profilu społecznościowym NFM na portalu społecznościowym Facebooku. 

5. Jeżeli termin zajęcia przypadnie na dzień wolny od pracy opłata za zajęcia nie podlega 
zmniejszeniu. 

6. Każda zmiana danych zawartych w Karcie zgłoszenia wymaga niezwłocznego zgłoszenia 
przez rodzica/opiekuna prawnego i aktualizacji w formie pisemnej.  
 

VI. Przepisy końcowe 
 

1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
prawa. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów między 
Rodzicem/opiekunem prawnym oraz uczestnikiem a organizatorem jest sąd właściwy dla 
siedziby organizatora.   

2. Poprzez pisemny podpis pod Kartą zgłoszeniową zgłaszający, wyraża akceptację 
postanowień Regulaminu oraz zgodę na przestrzeganie jego postanowień, programu 
zajęć oraz akceptację opłaty za uczestnictwo w zajęciach.  

http://www.nfm.wroclaw.pl/edukacja/centrum-edukacyjne-nfm
https://www.facebook.com/centrumedukacyjneNFM


3. Nad przestrzeganiem postanowień porządkowych Regulaminu oraz zasad koleżeńskiego 
współżycia i współpracy podczas zajęć czuwają osoby prowadzące zajęcia.  

4. Regulamin może być w każdym czasie zmieniony przez organizatora bez podania 
przyczyn. Zmiana nie powoduje powstania po stronie Rodzica/opiekuna prawnego oraz 
uczestnika jakichkolwiek roszczeń. 

5. Rodzic/opiekun prawny oraz uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień 
Regulaminu. 

6. Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2016 r. do odwołania. 
 

 
Dyrektor  

Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu 
 

………………………………….………………….…………………… 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


