
REGULAMIN ZAJĘĆ BĘBNIARSKICH 2022/2023
Przystanek Muzyki (Centrum Kultury w Piasecznie)

Organizatorem oraz instruktorem zajęć bębniarskich jest pan Krzysztof Wawrzyniak
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Krainabebnow.pl Krzysztof Wawrzyniak, 05-501
Piaseczno ul. Pułaskiego 11. NIP 829-163-83-48. Instruktor jest doświadczonym muzykiem i
pedagogiem z kwalifikacjami niezbędnymi do prowadzenia zajęć z grupą osób.

Usługa: Ponadprogramowe, edukacyjne zajęcia bębniarskie „Kraina Bębnów”, wymagające 
dobrowolnej deklaracji udziału i uiszczania określonej opłaty miesięcznej.

Program zajęć obejmuje działania rytmiczne, muzyczno - ruchowe, mające na
celu umuzykalnienie, rozwój pewności siebie, wyobraźni, kreatywności,
współdziałania z innymi osobami, rozwój poczucia rytmu, koordynacji zmysłów mowy, słuchu,
ruchu, ale jednocześnie celem jest zabawa, rozrywka, miłe spędzenie czasu, nauka
wzajemnego szacunku, kultury i dyscypliny.

Instrumenty na zajęcia: Na zajęciach zapewniane są bębny djembe, ale instruktor zastrzega 
sobie prawo do urozmaicania zajęć wprowadzając okazjonalnie inne rodzaje bębnów, instrumentów 
perkusyjnych. Instrumenty w celu udzielenia występu, będą przydzielane przez instruktora adekwatnie
do możliwości uczestników. 

Start zajęć: 
Od momentu zapisania się minimum 8 uczestników. Wstępnie start planowany jest na 3 poniedziałek 
września. 
Terminy zajęć: średnio 4 razy na m-c, w poniedziałki, 
grupa 5-8 lat 16.45 – 17.15,
grupa 9-13 lat, g. 17.30-18.15, 
początkujący 14+  g. 18.30-19.30, 
średnio zaawansowani 14+ 19.45-21.15 

Zapisy. N  ależy osobiście podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem, lub zrobić to w 
domu i  przesłać emailem na adres krzysztof@krainabebnow.pl, zdjęcie lub skan uzupełnionego 
oświadczenia stanowiące umowę między instruktorem a rodzicem. Obowiązkowe jest podanie 
wymaganych w formularzu danych, wyłączeniw celu kontaktu.  Tel 663045737.

Opłata: 120zł brutto miesięcznie (grupa 9+ , oraz grupa 14+ poczatkująca), 
                160zł grupa średnio zaawansowana) 
płatne za miesiąc z góry, przed 10 dniem miesiąca, przelewem na konto instruktora, przelewem na 
telefon lub gotówką na pierwszych zajęciach w danym miesiącu. 
Za każdą wpłatę wystawiany jest paragon. A na prośbę klienta – faktura. 
(Centrum Kultury nie uczestniczy w rozliczeniach za zajęcia Krainy Bębnów). 

Konto do wpłat:
Krainabebnow.pl Krzysztof Wawrzyniak, ul. Pułaskiego 11, 05-501 Piaseczno
Inteligo (PKO BP): 62 1020 5558 0000 8202 3084 9005
Przykładowy tytuł przelewu: „Przystanek muzyki, grupa 9+, 09.2022 + imię i nazwisko uczestnika”

Nieobecności, rezygnacje i rekompensaty:
- Uczestnik ma prawo do rekompensaty za nieobecność w przypadku gdy:  
a) Instruktor jest zmuszony odwołać zajęcia
b) Uczestnik jest chory i zgłosił ten fakt instruktorowi (sms), najpóźniej na 2h przed startem zajeć.
c) W przypadku niezgłoszonej nieobecności w formie sms do instruktora, rekompensata nie 
przysługuje.
- Uczesnik ma prawo zrezygnować z udziału w zajęciach w każdej chwili, ale opłata do końca danego 
miesiąca nie podlega zwrotowi.
- Instruktor zastrzega sobie prawo do wypisania z zajęć osoby utrudniającej pracę z grupą. 

mailto:krzysztof@krainabebnow.pl


 

ZAPISUJĘ SIEBIE / SWOJE DZIECKO DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH BĘBNIARSKICH
Kraina bębnów w Przystanku Muzyki w Piasecznie przy Pl. Piłsudskiego 9 

Oświadczam że zapoznałam/em się z regulaminem zajęć bębniarskich w roku szkolnym
2022/2023 prowadzonych przez Krainabebnow.pl Krzysztof Wawrzyniak – „Kraina Bębnów”.

Oświadczam że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
przez Krainabebnow.pl Krzysztof Wawrzyniak w celu bezpośredniego kontaktu, realizacji usługi oraz 
ewidencji jej przebiegu. 

Imię i nazwisko uczestnika 
dorosłego lub  opiekuna 
(wymagane)

Numer telefonu 
(wymagany)

Adres Email
(wymagany)

Imię i nazwisko 
dziecka (nie dotyczy 
uczestników 
dorosłych)

Podpis rodzica / 
dorosłego uczestnika
(wymagany)

Więcej informacji: www.krainabebnow.pl, Krzysztof@krainabebnow.pl, tel. 663045747


