
Regulamin zajęć wokalnych 

w  Jasielskim Domu Kultury 

1. Zajęcia indywidualne i zespołowe odbywają się zgodnie z grafikiem zajęć. 

2. Uczestnikami zajęć są dzieci i młodzież w wieku od 6 do 19 lat. 

Kwalifikacja i przesłuchanie nowych wokalistów  odbywa się na początku 

każdego roku artystycznego we wrześniu. Instruktor ocenia możliwości i 

predyspozycje kandydatów na poszczególne zajęcia.  

3. Zajęcia indywidualne odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 45 min. 

zaś zajęcia zespołowe raz w tygodniu w wymiarze 60 minut. W 

szczególnych przypadkach , przed konkursami czy koncertami odbywają 

się dodatkowe zajęcia ( bez dodatkowej opłaty). 

4. Zajęcia mogą być odwołane z powodu choroby instruktora lub z innych 

przyczyn losowych a także w terminach imprez muzycznych takich jak 

Konkurs Kolęd czy Konkurs Młodych Instrumentalistów, również w 

wypadku wyjazdu instruktora na konkursy lub warsztaty. 

5. W przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach istnieje możliwość 

odbycia tych zajęć w innym terminie, po wcześniejszym zgłoszeniu. 

6. Cennik zajęć obowiązuje zgodnie z ustalonymi opłatami za zajęcia 

indywidualne i zespołowe w danym roku. 

7. Opłaty można dokonać w kasie JDK w godz. 8.00-16.00 lub przelewem na 

konto   44 1240  2337 1111 0000 3728 6213  wpisując  w tytule – imię i 

nazwisko ,opłata za zajęcia wokalne indywidualne lub zespołowe.  

8. Opłaty za zajęcia należy uregulować do pierwszych zajęć w danym 

miesiącu .Można tez dokonywać wpłaty za jeden semestr lub za cały rok  

„z góry”./ I semestr do 15 października, II semestr do 15 lutego/ 

9. Brak opłaty jest równoznaczny z rezygnacją z zajęć. 

10.  W szczególnych przypadkach (sytuacje losowe , zła sytuacja materialna 

itp.) istnieje możliwość częściowego zwolnienia z opłaty za zajęcia .  

11. Jasielski Dom Kultury zapewnia także częściowe  dofinansowanie  udziału 

w warsztatach wokalnych , a także dofinansowanie  wyjazdów na 

konkursy. 



12. Instruktor w ramach zajęć zapewnia fachową pomoc merytoryczną w 

zakresie podstaw emisji głosu, doboru repertuaru, pracy z mikrofonem a 

także możliwość przygotowania do konkursów i koncertów. 

13. Jeżeli uczestnik opłaca udział w zajęciach indywidualnych wtedy 

uczestnictwo w zajęciach zespołowych jest bezpłatne. 

14. Instruktor nie zapewnia dziecku niepełnoletniemu opieki przed i po 

zajęciach. 

15. Podczas wyjazdu na konkursy indywidualne rodzice są zobowiązani do 

opieki nad uczestnikiem niepełnoletnim.  

16.  Uczestnik zajęć Jasielskiego Domu Kultury  reprezentuje tę placówkę na 

konkursach wokalnych, festiwalach i koncertach i czynnie  uczestniczy w 

zajęciach , warsztatach, koncertach i  w miarę możliwości w innych 

wydarzeniach muzycznych odbywających się na terenie placówki. 

17. Uczestnik zobowiązuje się również przestrzegać dyscypliny i nie zakłócać 

porządku zajęć. 

18. Uczestnik zajęć nie może wykorzystywać bez zgody instruktora 

powierzonego mu autorskiego  materiału metodycznego ( podkłady, 

utwory autorskie, ćwiczenia itp.) na konkursach i koncertach  na których 

nie reprezentuje JDK. 

19. Podpisanie deklaracji uczestnictwa oznacza akceptację zasad 

prowadzenia zajęć w JDK, ich programu oraz cennika opłat. 

 

 

 

 

 


