BYDGOSZCZ-CENTRUM – ul. Gdańska 47A
BYDGOSZCZ-FORDON – ul. Skarżyńskiego 4
INOWROCŁAW – ul. Dworcowa 55
ŚWIECIE – ul. Mestwina 2

Szkołę Muzyczną Yamaha® reprezentuje firma
STUDIO – Adam Rzepliński oraz WIOLINEK – Wioletta Zubek-Rzeplińska,
Gdańska 47A; 85-323 Bydgoszcz, NIP 713-228-67-12
Konto do opłat znajdą Państwo na www.rzeplinscy.pl/oplaty

tel. 505 02 11 99

yamaha@rzeplinscy.pl

miejscowość ………………………………, data ……………………
imię, nazwisko rodzica lub opiekuna …………………………………………………………………………
adres …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
tel. ……………………………………………………………………………………………………………………………

Szkoła Muzyczna Yamaha
Dyrektor – mgr Adam Rzepliński
ul. Gdańska 47A; 85-005 Bydgoszcz

Rozwiązanie umowy
Wypowiadam umowę zawartą pomiędzy mną a Szkoła Muzyczną Yamaha dotyczącą nauki




dziecka / dzieci (imię i nazwisko): …………………………………………………………………………………………………………………
siebie
jeżeli do szkoły zapisane jest więcej niż jedno dziecko/uczeń – proszę o podanie imienia i nazwiska ucznia, które pozostaje w dalszym
ciągu uczniem naszej szkoły ……………………………………………

dotyczącą udziału w kursie wg programu
 Niemowlaki w Krainie Dźwięków
 Szkraby i Muzyka
 Cudowny Świat Muzyki
 Junior Music Course
 Gitara klasyczna / akustyczna
 Gitara elektryczna / basowa
 Pianino / Keyboard
 Wokal
 Perkusja
 Kurs DJ
 Kurs Tańca
 E-SPOR VR (zajęcia ruchowe w wirtualnej rzeczywistości)
 Inne …………………………………
Powodem rezygnacji jest:
 brak chęci do nauki,
 cena kursu,
 brak czasu,
 choroba / kontuzja uniemożliwiająca kontynuację,
 niekompetencja nauczyciela,
 zmiana miejsca zamieszkania,
 niezadowolenie z programu nauczania, szkoły,
 niezadowolenie z nauczyciela,
 dojście do końca kursu/programu,
 inne …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Jestem świadomy wynikającego z umowy 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia i w związku z tym zgodnie z umową opłacam czesne za
zajęcia do końca najbliższego pełnego miesiąca kalendarzowego (następnego po bieżącym), wiedząc, że przysługuje mi w tym czasie prawo
do uczęszczania na zajęcia.
1-miesięczny okres wypowiedzenia kończy się wraz z końcem miesiąca: ……………………………………………………… w tym czasie chciałbym:
 kontynuować w dotychczasowym programie nauczania
 zmienić (w miarę możliwości) na inny program nauczania: ……………………………………………………………………………
 chcę wykorzystać pozostałą kwotę na wybrany voucher ze strony www.rzeplinscy.pl/voucher
 będę nieobecny podczas tych zajęć (nie zwalnia z opłaty czesnego za tan ostatni miesiąc umowy).
…………………………………………………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna lub pełnoletniego ucznia)

……………………………………………………………………………………
(podpis pracownika YSM przyjmującego rezygnację i data)

Wydrukowane i wypełnione wypowiedzenie można przekazać osobiście do pracownika Szkoły Muzycznej Yamaha, przesłać listem poleconym na adres:
Szkoła Muzyczna Yamaha Bydgoszcz, ul. Gdańska 47A; 85-005 Bydgoszcz lub przesłać podpisane i zeskanowane na adres yamaha@rzeplinscy.pl
Dziękujemy z dotychczasowy udział w zajęciach! W razie zmiany zdania – oczywiście zapraszamy ponownie! Życzymy miłego dnia.

