
	
	

	 	 CENNIK	I	ZASADY	WSPÓŁPRACY	
	 	 MKA	Music	Rotterdam	
	 	 info@mkaofficial.com	
	 	 www.mkaofficial.com	
	

	
DANE				PERSONALNE	UCZNIA:	

IMIĘ I NAZWISKO:  

DATA URODZENIA:  

NUMER TELEFONU:  

ADRES MAILOWY:  

ADRES ZAMIESZKANIA:  

KOD POCZTOWY, MIASTO:  

Dane do faktury: 
(jeśli inne niż powyżej) 

 

	
	

DANE	PERSONALNE	 OPIEKUNA	PRAWNEGO*	
IMIĘ I NAZWISKO:  

NUMER TELEFONU:  

ADRES MAILOWY:  

	
	
	



	
	

DANE	SZKOŁY	 MKA	MUSIC:	
IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA: Monika Miedzianowska 
ADRES KORESPONDENCYJNY: Beatrijsstraat 8B 02 

3021 RD Rotterdam 
ADRES SZKOŁY: Gustoweg 39-41 

3029 AR Rotterdam 
NUMER TELEFONU: 0647356700 
ADRES MAILOWY: info@mkaofficial.com 
NUMER KVK: 
DANE DO PRZELEWU: 

70131635 
MKA Music 
NL77 KNAB 0257 5810 49 
 

	
	
RODZAJ	LEKCJI,	DŁUGOŚĆ	ZAJĘĆ	 UCZNIOWIE	DO	

20	R.Ż.	
UCZNIOWIE	OD	
21	R.Ż.	

30 minut prywatnie 
5 lekcji, raz na 2 tygodnie: 
10 lekcji, raz na tydzień:	

 
€ 150,- 
€ 270,- 

	
€ 181,- 
€ 326,- 

40 minut prywatnie 
5 lekcji, raz na 2 tygodnie: 
10 lekcji, raz na tydzień:	

	
€ 165,- 
€ 299,- 

	
€ 199,- 
€ 361,- 

60 minut prywatnie 
5 lekcji, raz na 2 tygodnie: 
10 lekcji, raz na tydzień:	

	
€ 225,- 
€ 410,- 

	
€ 272,- 
€ 496,- 

Lekcje w duecie (2os., 40 minut): 
5 lekcji, raz na 2 tygodnie: 
10 lekcji, raz na tydzień:	

	
€ 125,-/1 os. 
€ 210,- /1 os. 

	
€ 151,-/ 1os. 
€ 254,-/ 1os. 

Lekcje grupowe (od 3-5 os, 60 min.): 
5 lekcji, raz na 2 tygodnie: 
10 lekcji, raz na tydzień:	

	
€ 85,-/1 os. 

€ 140,- /1os. 

	
€ 102,- /1os. 
€ 169,- /1os. 

	
	
Zasady	współpracy	z	MKA	Music:	
	
Pakiety	są	wykorzystywane	w	blokach	zajęć.		
W	roku	akademickim	2019/2020	bloki	wyglądają	następująco:	
	
	
Numer bloku Data rozpoczęcia i zakończenia bloku 



I 1 września 2019 - 24 listopada 2019 

II 25 listopada 2019 - 16 lutego 2020 

III 17 lutego 2020 - 10 maja 2020 

IV 11 maja 2020 - 19 lipca 2020 

Okres wakacyjny 19 lipca 2020 - 31 sierpnia 2020 

	

Pakiet	10	lekcji:	
Zakupiony pakiet 10 lekcji oznacza tryb zajęć tygodniowy, odnawiany co 10-12 tygodni 
(odliczone zostają święta i dni wolne od pracy). Zakupiony pakiet musi zostać wykorzystany 
przed rozpoczęciem kolejnego bloku. 
	

Pakiet	5	lekcji:	
Zakupiony pakiet 5 lekcji oznacza, że zajęcia będą odbywać się w trybie 
codwutygodniowym. Pakiet jest odnawiany co 10-12 tygodni (odliczone zostają święta i dni 
wolne od pracy). Zakupiony pakiet musi zostać wykorzystany przed rozpoczęciem kolejnego 
bloku. 
	

Planowanie	lekcji:	
1. MKA Music korzysta z kalendarza internetowego. System pozwala uczniom na 

samodzielne planowanie swoich zajęć. 
2. Uczeń jest odpowiedzialny za planowanie swojego bloku zajęć, tak aby zakupiony 

pakiet został wykorzystany w przeciągu jednego bloku. 
3. Nauczyciel nie będzie rezerwował konkretnego dnia i godziny dla ucznia na przyszły 

blok, dlatego też sugerowane jest aby po siódmej lekcji, uczeń wypełnił kalendarz na 
kolejny blok zajęć. 

4. Odwołana lekcja przez ucznia, musi być odpowiednio oznaczona notatką o 
nieobecności. Uczeń jest odpowiedzialny za znalezienie nowego, dogodnego terminu 
na spotkanie, oraz odwołanie lekcji planowej w kalendarzu. 

	

Odwoływanie	zajęć:	
1. W przeciągu jednego bloku zajęć (pakietu 10 lekcji, lub pakietu 5 lekcji), uczeń może 

tylko raz odwołać lekcję lub przenieść ją na inny termin. 
2. Odwołana lekcja, lub przeniesiona lekcja liczy się także w przypadku gdy: 

 - uczeń przesuwa lekcje na koniec kolejki w bloku zajęć 
 - uczeń przenosi lekcję na inny dzień w tym samym lub innym tygodniu 
 - uczeń proponuje podwójną lekcję na następne spotkanie  
 - uczeń odwołuje już przeniesione na inny termin spotkanie 

3. W przypadku, gdy uczeń odwołuje lekcje po raz kolejny w tym samym bloku, lekcja 
jest liczona jako odbyta i nie będzie refundowana lub nadrabiana przez nauczyciela. 



4. W przypadku, gdy uczeń odwołuje lekcje więcej niż raz w tym samym bloku, 
nauczyciel, w ramach straconej lekcji jest zobowiązany do dostarczenia materiałów 
do samodzielnego nadrobienia lekcji przez ucznia: dokumentów do czytania i/lub 
filmu i/lub nagranego krótkiego video z propozycjami ćwiczeń. 

	

Lekcje	grupowe:	
1. Lekcje grupowe ustalane są w porozumieniu ze wszystkimi uczniami (opiekunami 

prawnymi). W sytuacji gdy nie jest możliwe uzgodnienie terminów, dogodnych dla 
wszystkich uczniów (opiekunów prawnych), nauczyciel MKA Music ustala termin, 
który jest dostępny dla większości uczniów. Pozostali uczniowie czekają na 
utworzenie nowej grupy. 

2. Uczeń może zgłosić swoja nieobecność na zajęciach tylko raz na blok zajęć, nie 
później niż 3 dni przed planowanym spotkaniem. Stracona lekcja przechodzi 
wówczas na kolejny blok, a kwota zostaje zbalansowana przy kolejnej opłacie. 

3. W przypadku gdy uczeń opuszcza więcej niż jedną lekcję w przeciągu jednego bloku 
zajęć, stracone lekcje nie będą refundowane przez MKA Music. 

	

Płatność	za	bloki	zajęć:	
Płatność	za	blok	odbywa	się	elektronicznie.	Wpłata	musi	zostać	dokonana	na	konto	
bankowe	MKA	Music.	Bloki	z	częstotliwością	10	zajęć	mogą	zostać	opłacone	w	dwóch	
ratach.	
Numer bloku Data pierwszej wpłaty Data drugiej wpłaty* 
I 24.08.-31.08 24.09.-30.09 
II 18.11-24.11 18.12.-24.12 
III 10.02.-16.02 10.03.-16.03 
IV 4.05.-10.05 4.06.10.06 
Okres wakacyjny 13.07-19.07 - 
*Dotyczy	tylko	płatności	za	blok	z	10.lekcjami.	

Dni	ustawowo	wolne:	
19 października - 27 października 2019 (Herfstvakantie) 
21 grudnia  - 5 stycznia 2020 (Kerstvakantie) 
24 lutego  -1 marca (Voorjaarsvakantie) 
27 kwietnia - 3 maja (Meivakantie) 
	

Okres	wakacyjny	i	wakacje	planowane	indywidualnie:	
Okres wakacyjny w MKA Music zaczyna się po ukończeniu IV Bloku i trwa około sześciu 
tygodni. Na ten okres, uczniowie sami wybierają ilość lekcji wysyłając maila na adres: 
info@mkaofficial.com . 
 
Wakacje zaplanowane indywidualnie w ciągu roku, muszą być zgłoszone przed 
rozpoczęciem bloku, na adres mailowy: info@mkaofficial.com . Wówczas pakiet zostanie 
pomniejszony o ilość tygodni w których uczeń będzie nieobecny. 
	
	



	
	
Data:		 	 	 	 	 	 	 	 Data:	
	
	
	
	
Podpis	Ucznia/	Opiekuna	prawnego:		 	 	 Podpis	nauczyciela:	
	
	
	
	


