Kedves Szülők és Növendékek!
Idén is lehetőséget nyújtunk számotokra a zenetanulásra. Az alábbi levelünkben összeszedtük a fontos tudnivalókat az
Összhang Zeneműhely óráira történő beiratkozáshoz:
Milyen hangszert és tanárt válasszak?
★ A gyermekek korához, koncentrációs képességéhez, időbeosztáshoz igazítva lehetőség van heti 1-2
alkalommal 30 perces vagy 1-2 alkalommal 60 perces tanórákat választani. (A könnyebb haladás érdekében a
heti minimum 60 percet javasoljuk.)
★ Ha bizonytalanok vagytok a hangszerválasztást vagy a heti óraszámot illetően, szívesen adunk tanácsot.
Keressetek minket telefonon, e-mailben vagy a webes felületünkön.
★ Biztosítjuk számotokra a szabad tanárválasztást. Az elérhető hangszerek és tanárok listáját a weboldal
“Képzéseink” fülén megtaláljátok. (KLIKK)
★ Ha a beiratkozást követő első hónap során úgy látjátok, hogy nem a megfelelő hangszert vagy tanárt
választottátok, úgy biztosítjuk nektek a változtatás lehetőségét is. Ilyen esetben keressetek bennünket.
★ Egyes tanároknál elképzelhető a túljelentkezés, ilyen esetekben az érintett szülőkkel és növendékekkel
telefonon vagy e-mailen kapcsolatba lépünk, és egyeztetjük a további lehetőségeket.
★ Kérjük, a hangszerválasztás során mérlegeljétek a hangszerbeszerzéssel kapcsolatos költségeket is. A
vásárláshoz szívesen adunk számotokra tanácsot, igény esetén szakmai segítséget.
Hogyan zajlik a beiratkozás?
★ Harmadik éve működik a webes jelentkezési csatornánk. A tanév elején - a várható korlátozott gyülekezési
szabályok miatt - kevés alkalom nyílik majd a személyes találkozásra, így kérjük, töltsétek ki a webes
nyomtatványt. Kérdéseiteket vagy megjegyzéseiteket jelezzétek számunkra a nyomtatvány megjegyzések
rovatában vagy e-mailben/telefonon. (KLIKK)
★ Ha a weben felkínált lehetőségektől eltérő formában vagy gyakorisággal szeretnétek a zenetanítást igénybe
venni, kérlek jelezzétek számunkra.
★ A sikeres beiratkozáshoz mindenképpen szükséges egy érvényes szerződés, amelyet az online jelentkezés
során generál a rendszer, és mindkét félnek elküldi. Ez önmagában már szerződésnek minősül, nem szükséges
ezt külön aláírva visszaküldeni.
★ A beiratkozás utáni rendszerüzenetben megtaláljátok majd az órabeosztással kapcsolatos online kérdőívünket.
Kérünk mindenkit, hogy ebben mielőbb jelezze számunkra a délutáni szabad órasávjait (legkésőbb szeptember
3-ig), hogy szeptember második hetének már kész órarenddel indulhassunk neki.
★ A kész órarenddel kapcsolatban e-mailen visszajelzünk számotokra, amire egy jóváhagyó válasz e-mailt
várunk. A szerződés csak abban az esetben lép életbe, amennyiben sikerül mindkét fél számára megfelelő
időpontban megállapodnunk.
★ A Összhang Zeneműhely őszi/tavaszi féléves - 2 x 17 hetes - egységekben működik, erre szerződünk.
Szerződés felmondására az iskola zökkenőmentes működésének érdekében - a próbahónapot követően - csak
nagyon alapos indokkal van lehetőség.
★ Amennyiben a zeneórák a tanuló kérésére (bármilyen okból) egy hónapot meghaladóan szünetelnek, az
időpontot nem tudjuk fenntartani.
Hogyan zajlik a tanév?
★ Az őszi félév 2021. szeptember második hetétől 2022. január 21., a tavaszi 2022. január 24-től 2022. június
17-ig tart.
★ A tanév során a szülőket szeretettel várjuk az órák megtekintésére, akár tantermi, akár online óráról van szó.
★ Könnyebben érhetünk el fejlődést, ha a növendékek otthon is gyakorolnak. Biztatunk mindenkit, hogy próbáljon
napi rendszerességgel foglalkozni a hangszerrel.
★ A félévben - a gyülekezési szabályokat betartva - élő vagy online koncerteket fogunk tartani.
★ Amennyiben a személyes találkozás a járvány miatt átmenetileg nem lehetséges, úgy az órákat automatikusan
online módon folytatjuk. A csoportos órák sajnos az elvárt színvonalon online nem megoldhatók, ezért igény
esetén egyéni órákra való átállást tudunk biztosítani.
Mit kell hozni a zeneórára?
★ Kottafüzetet, ceruzát és radírt.
★ Hangszert, dobverőt, amivel gyakoroltok (kivéve a zongorát és dobot, azokat mi biztosítjuk).
★ Jókedvet és összpontosítást. :)
Fizetési tudnivalók:
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★ A havidíjról a számlákat minden hónap második felében küldjük meg. Kérjük minden hónap utolsó napjáig
egyenlítsétek ki a számlát. A számlaszámot a számla tetején megtaláljátok.
★ Nagyon megköszönjük, ha a tandíjat egyben elutaljátok az egész félévre. Amennyiben vállaljátok, hogy az 5
havidíjat egyben - őszi félév esetén október 5-ig, tavaszi félévben március 4-ig - elutaljátok, akkor 3%
kedvezményt tudunk biztosítani. További előnye lehet, hogy a félév során többet nem küldünk fizetési
kéréseket.
★ A havi befizetéseket részletfizetési rendszerben kalkuláltuk, tehát a félév összes óraszámát leosztottuk 5
hónapra, így havi fizetés esetén minden hónapban - függetlenül a tényleges óraszámtól - azonos összeget kell
utalni.
★ A félévekre az egyéni oktatás díja havi befizetés esetén 24.000 forint heti 60 perc, illetve 12.000 Ft heti
30 perc esetén, a csoportos oktatás pedig 19.000 forint.
★ 5% kedvezményt nyújtunk a díjaink teljes összegéből azoknak a családoknak, akik heti 60 percet meghaladó
mennyiségben veszik igénybe a zeneoktatást. Ez a kedvezmény természetesen összevonható a félév elején
egyben befizetett 5 havi tandíj 3 %-os kedvezményével is.
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