BMZ Magánzeneiskola
Egyéni hangszer és ének oktatás minden korosztálynak, minden műfajban,
kiscsoportos színjátszás a Comicplay színtársulatban és zenekari gyakorlat.
1021 BUDAPEST,
1037 BUDAPEST,
Tárogató út 2-4. fsz.
Kiscelli utca 104 T épület
Telefon: 20 / 955 8286 30 / 2244 169

bmz.zeneiskola@gmail.com
www.bmz.hu

JELENTKEZÉSI LAP
Tanuló neve:
Választott tanszak:
Születési helye, ideje:
Anyja neve:
Lakóhelye:
Melyik iskolába jár:
Elérhetőség – telefon:
Email:
Skype cím:
Tanulói azonosító:
TAJ szám:
Egyéb tudnivaló (esetleg betegség):
Betegség, melyet figyelembe kell venni:
Az európai GDPR szabályzat alapján a személyes adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk
át, kizárólag az oktatás biztonsága érdekében kérjük.

TANULÓI - SZÜLŐI NYILATKOZAT
A Tanulói szerződésben foglaltakat megismertem, a szerződési feltételeket elfogadom.
A BMZ tanulójaként a tandíjfizetési kötelezettségeimnek a megadott határidőig eleget teszek.
A Tanuló szerződést az aláírás napján az iskola e-mailben küldi meg.
Budapest, 2022.

Tanuló/Szülő aláírása

TANULÓI SZERZŐDÉS
2022/2023 tanévben a BMZ Magánzeneiskola keretében szervezett egyéni hangszertanulás,
egyéni énektanulás, csoportos zenekari gyakorlat és csoportos színjátszás oktatására
1. Az iskola oktatási csomagja az egyéni órák mellett a következőket tartalmazza:


Koncert/ fellépési lehetőség minden költségét



Stúdió gyakorlatot, lemezkészítést



Hangszer és eszközhasználati díjat



Kedvezményes hangszerbérlést, így tanulóink otthon is tudnak a családjukkal zenélni



A BMZ saját gyártású, egyedülálló zenei gyűjteményének használatát, amely minden szinten
alkalmazható gyakorlásra és zenehallgatásra



Online rádióműsor szerkesztését zenekari podcast foglalkozáson belül



Adminisztrációs költségeket



Ingyenes gyakorlási lehetőség

2. Tandíjfizetés
Az iskolában a tanulók teljesen önköltséges formában tanulnak, ezért a tanulók beiratkozásának feltétele,
a regisztrációs díj (20.000 Ft) az előírt tandíj határidőben történő befizetése. Késedelmi fizetés esetén
telefonon, vagy személyesen történő, továbbá két e-mailben küldött felszólítást követően – betöltjük a
tanulók helyét.
2.2 Tandíj heti óraszám alapján:

Kedvezmények:
Testvéreknek, családtagoknak 10 % kedvezményt biztosítunk. Partnerintézményeink 10% és további
5% kedvezményre jogosultak, amennyiben az egyéni óra mellett zenekari vagy színházi foglalkozásra is
jelentkeznek tanulóik.
2.3 A tandíj befizetésének módja:
Készpénzben az Irodában, vagy utalással a megadott számlaszámra
2.4 Befizetési határidők
Első félév:

2022. november 20

Második félév:

2023. március 1

Beiratkozáskor, a jelentkezési lap kitöltésekor, az órabeosztást, tanárválasztást megelőzően
40.000 Ft fizetendő az Irodában, a regisztrációs díjon felül, készpénzben-mely a tandíj első részlete.
A tandíjak befizetését követően nincs mód pénzvisszatérítésre!
3. A 2022/2023 BMZ tanév rendje:
Első tanítási nap:

2022. szeptember 12. hétfő

Utolsó tanítási nap:

2023. június 9. péntek

Iskolai szünetek a tanév rendjében meghatározottak szerint:
Őszi szünet:

2022. október 31- november 7. - aznap már tanítunk.

Téli szünet:

2022. december 22- 2023. január 3. - aznap már tanítunk.

Tavaszi szünet:

2023. április 6- 12. - aznap már tanítunk.

A BMZ fenntartja a tanárok és a tanórák bármely okból történő módosításának jogát!
Az iskola kérésére áthelyezett órák pótlásáról a tanulókkal egyeztetve gondoskodunk!
Koncertek és bemutatók:

Az állami ünnepeken, hivatalos munkaszüneti napokon elmaradó órákat a fennálló jogszabályok
értelmében nem pótolhatjuk. (2023.március 15., 2023.május 22. -Pünkösd hétfő)
A BMZ koncertjeinek dátuma, és minden egyéb információ elérhető weblapunkon is: www.bmz.hu
5. A tanuló hiányzása
Ha a tanuló bármely okból (betegség, családi utazás, óvodai vagy iskolai program) nem tud az oktatásban
részt venni, pótlás és jóváírás nem kérhető, mert nem csoportos oktatásról van szó, kizárólag a tanuló
számára tartjuk fenn a helyet, tanára és a szaktanterem rendelkezésre áll, amelynek díját az iskola kifizeti.
Méltányossági okokból félévenként 1 óra pótlására lehetőséget teremtünk, melynek pontos napját a
tanév közben határozzuk meg.
6. Órarend:

7. A tanuló biztonsága
A BMZ kizárólag a tanórák idejére vállal felelősséget a gyermekekért. Ha korábban érkezik a
gyerek, vagy az óra végeztekor nem érkeznek meg a Szülők, nem tudunk felügyeletet biztosítani a gyerek
számára! A gyereket ez esetben az épületben lévő portára kísérjük ki, ahol várhatja a szülőt! Az óra idején
kívül sem az Iskola sem a Porta dolgozói nem tudnak felelősséget vállalni a gyermekekért!
8. Házirend:
A BMZ MAGÁNZENEISKOLA a kialakult járványhelyzet, és a további fertőzés megelőzése érdekében
megkéri a kedves Szülőket az alábbi házirend betartására:
-

-

A BMZ tantermeiben csak a diák és a tanára tartózkodhat, sem szülő sem barát nem léphet be a
terembe
A gyermekeket a terem elé kísérik a tanárok, ott lehet velük egyeztetni
a gyermekek fejlődését illetően
háziállatot a BMZ területére és tantermeibe nem lehet bevinni
A BMZ gondoskodik a termek légfertőtlenítéséről, hangszerek fertőtlenítéséről, a gyermekek és
tanárok kéz fertőtlenítéséről, továbbá szájmaszk beszerzéséről és a másfél méteres szülői váró
kialakításáról
Beteg gyermekeket nem lehet az iskolába hozni
A tantermekben étkezni nem lehet
A tantermek szellőztetése minden tanóra után megtörténik

A BMZ egyéni órákat tart, a fertőzés veszélye kisebb, mégis minden családot nyomatékosan kérünk a
házirend betartására!

A BMZ MAGÁNZENEISKOLA nappali tanrend szerint oktatja tanulóit, egyéni megbeszélés alapján,
személyre szabott tanórák keretein belül. Amennyiben Magyarország Kormánya úgy dönt, hogy
digitális oktatásra kell váltani, úgy a következő hét hétfőjétől a BMZ digitális tanrendben folytatja az
oktatást.
A fizetési kötelezettség nem szűnik meg a digitális tanrendre váltást követően,
a tanórákat ugyanazzal az előre megbeszélt beosztással megtartják a BMZ megbízott tanárai.
Amennyiben a helyzet úgy követeli, a BMZ otthoni használatra hangszerbérlési opciót kínál fel tanulóinak.

Kelt, Budapest, 2022.

Szülő, Gondviselő neve, aláírás:

