
REGULAMIN 
korzystania ze szkolnego magazynu instrumentów muzycznych 

w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu 
(zwanej dalej PSM) 

1. Wypożyczanie instrumentu odbywa się na wniosek rodzica/opiekuna ucznia PSM  

lub pełnoletniego ucznia PSM, w godzinach pracy biblioteki. 

2. Instrument muzyczny jest wypożyczany i zdawany w obecności nauczyciela instrumentu 

głównego z koniecznością oględzin stanu technicznego instrumentu i wpisem na rewersie. 

3. Instrument wypożycza się rodzicowi ucznia PSM lub pełnoletniemu uczniowi PSM na dany 

rok szkolny,  tj. do 31 sierpnia.  

4. Wypożyczający zobowiązany jest do strojenia i konserwacji instrumentu we własnym 

zakresie i na własny koszt. 

5. W przypadku uszkodzenia instrumentu wypożyczający dokonuje naprawy na koszt własny, 

zawsze w porozumieniu z nauczycielem instrumentu głównego i dyrektorem PSM.  

W wypadku zgubienia, kradzieży lub całkowitego uszkodzenia instrumentu wypożyczający 

zobowiązuje się dokonać wpłaty w wysokości jego ceny rynkowej.  

6. Po uzgodnieniu z dyrektorem PSM istnieje możliwość zwolnienia z darowizn na fundusz 

muzyczny rodzica dokonującego remontu wypożyczonego instrumentu na własny koszt. 

7. Wypożyczający zobowiązany jest do uiszczenia DAROWIZNY w wysokości  

300,00 złotych za wypożyczenie instrumentu na rok szkolny. Darowizny można dokonać 

jednorazowo lub w dwóch ratach: 

 I rata 150,00 zł  płatna przed wypożyczeniem instrumentu  

(PRZY WYPOŻYCZENIU INSTRUMENTU NALEŻY PRZEDSTAWIĆ 

POTWIERDZENIE WPŁATY PRZYNAJMNIEJ 1 RATY DAROWIZNY)  

 II rata 150 zł płatna do 31 stycznia  

W tytule przelewu należy wpisać: Darowizna oraz podać imię i nazwisko dziecka oraz 

nazwę instrumentu.  
Brak wpłat do 15 lutego powoduje wysłanie monitu ponaglającego na koszt wypożyczającego 

– 20 zł. 

8. Darowizny za wypożyczenie instrumentu dokonuje się wyłącznie na rachunek bankowy PSM 

numer: 86 1010 1674 3640 1413 9134 0000. 

9. Rodzice Uczniów PSM I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu, znajdujący  

się w trudnej sytuacji materialnej, mogą ubiegać się o możliwość rozłożenia płatności  

na 3 raty po 100,00 zł lub w uzasadnionych przypadkach o zwolnienie z opłat. W każdym 

przypadku decyzję podejmuje dyrektor PSM. 

10. W celu przedłużenia wypożyczenia instrumentu na kolejny rok szkolny należy zgłosić  

się wraz z instrumentem i w obecności nauczyciela instrumentu głównego do biblioteki  

do dnia  15 września, z potwierdzeniem wpłaty darowizny przynajmniej 1 raty. 

11. Ewentualna rezygnacja z wypożyczenia instrumentu w trakcie roku szkolnego nie zwalnia  

z obowiązkowej wpłaty darowizny. W uzasadnionych przypadkach można wnioskować  

do dyrektora o zwolnienie z opłaty (np. w przypadku zakupu własnego instrumentu). 

Rezygnacja z nauki w PSM w trakcie roku szkolnego nie zwalnia z obowiązku wpłaty 

darowizny za wypożyczenie instrumentu.  

12. Instrumenty muzyczne mogą wypożyczać również osoby nie będące uczniami PSM,  

tylko za zgodą dyrektora i w sytuacji, gdy nie dezorganizuje to procesu dydaktycznego. 

Wypożyczający jest zobowiązany do dbania o należyty stan techniczny instrumentu. 

Wypożyczający zobowiązany jest do uiszczenia darowizny w wysokości 70,00 zł za każdy 

rozpoczęty miesiąc.  

13. Wypożyczający zobowiązuje się do oddania instrumentu na żądanie dyrektora PSM  

w każdym momencie, także w trakcie roku szkolnego. 

14. Nauczyciele PSM mają prawo do wypożyczania instrumentu i zwolnieni są z opłat. 

Instrument taki nie może być wykorzystywany do celów prywatnych. 

15. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2022 roku. 


