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Regulamin wypożyczania
instrumentów muzycznych uczniom
w Zespole Szkół nr 9 we Wrocławiu
Informacje ogólne
1. Zespół Szkół nr 9 we Wrocławiu umożliwia uczniom szkoły wypożyczanie instrumentów
muzycznych w ramach posiadanych możliwości.
2. Powyższe nie oznacza, że jest to obowiązek szkoły, ani też , że wypożyczony instrument może być
przypisany do ucznia do końca jego edukacji w szkole.
3. Instrumenty muzyczne wypożyczane są uczniom szkoły wyłącznie na podstawie umowy.
4. Osobą odpowiedzialną za wypożyczenie jest pracownik szkoły, któremu powierzono prowadzenie
magazynu instrumentów.
5. Wypożyczony instrument przeznaczony jest wyłącznie do realizacji programu szkolnego.
Niedopuszczalne jest wykorzystywanie go do innych celów.
6. Użytkownik nie może oddać instrumentu w podnajem lub użyczyć go osobom trzecim.
7. Na żądanie dyrektora szkoły wypożyczone do użytku instrumenty muszą być zwrócone.

Procedury wypożyczania i zwrotu instrumentu
1. Wypożyczanie instrumentu odbywa się w obecności nauczyciela przedmiotu głównego, który
dokonuje oceny stanu technicznego instrumentu i w godzinach pracy administracji.
2. Wypożyczenie instrumentu powinno być poprzedzone podpisaniem przez rodziców lub prawnych
opiekunów ucznia umowy.
3. Podstawą wypożyczenia instrumentu jest umowa podpisana przez rodziców
4. Każda wymiana instrumentu wymaga podpisania nowej umowy.
5. Zwrotu instrumentu użytkownik dokonuje w obecności nauczyciela przedmiotu głównego, który
określa stan instrumentu w godzinach pracy administracji.

Zasady użytkowania instrumentów muzycznych
1. Wszelkie uszkodzenia instrumentów muzycznych w trakcie użytkowania naprawiane są na koszt
użytkownika.

2. Wszelkie naprawy, konserwacje instrumentów mogą być wykonane przez zakład uprawniony
wskazany przez szkołę.
3. Trwałe uszkodzenie instrumentu, powstałe w skutek jego niewłaściwego użytkowania, niedbalstwa,
naprawy przez osoby do tego nie uprawnione, a także zagubienie zobowiązuje użytkownika do
pokrycia kosztów zakupu nowego instrumentu tej samej klasy.
4. O uszkodzeniu instrumentu użytkownik zobowiązany jest powiadomić dyrektora ds. muzycznych.

Zasady odpłatności za wypożyczany instrument.
1. Wysokość odpłatności za najem instrumentu ustala dyrektor szkoły (cennik) i podaje do wiadomości
użytkownikom.
2. Użytkownik uiszcza opłatę najmu instrumentu zgodnie z zawartą umową za okres 12 miesięcy .
3. Na pisemny wniosek do dyrektora szkoły rodzice (prawni opiekunowie) ucznia Zespołu Szkół nr 9
znajdujący się w trudnej sytuacji ( po odpowiednim udokumentowaniu) mogą ubiegać się o
zmniejszenie opłaty za wypożyczany instrument do 50 % przed podpisaniem umowy.

Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieobjętych Regulaminem stosuje się aktualne obowiązujące przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

