PSM -0141-1/13

Zarządzenie Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. M. Karłowicza
w Katowicach w sprawie regulaminu wypożyczania instrumentów muzycznych
w PSM I i II st. im. M. Karłowicza w Katowicach z dnia 30.08.2013r

§1
1. Niniejszym wprowadzam regulamin dotyczący wypożyczania instrumentów muzycznych
w PSM I i II st. im. M. Karłowicza w Katowicach stanowiący załącznik nr 1 niniejszego
zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.09.2013.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły z dn. 30.08.2013r
Regulamin wypożyczania instrumentów muzycznych w PSM I i II st. im. M. Karłowicza
w Katowicach
1. Szkoła w ramach posiadanych zasobów, umożliwia wypożyczenie instrumentów
muzycznych, wraz z akcesoriami. Powyższe nie oznacza, że jest to obowiązek Szkoły,
ani że dany instrument musi być przypisany uczniowi do końca edukacji w Szkole.
2. Uprawnionymi do wypożyczenia instrumentu są:
- uczniowie pobierający naukę gry na danym instrumencie,
- nauczyciele, w celu realizacji procesu dydaktycznego
- w przypadku wystarczającej ilości instrumentów - uczniowie Konserwatorium
Muzycznego im. M.Stoińskiego,
zwani dalej Użytkującymi.
3. W przypadku użytkowania instrumentu przez osoby niepełnoletnie, reprezentuje je
Rodzic bądź Opiekun zarówno w czynnościach związanych z wypożyczaniem,
zdaniem, jak i sytuacjach spornych.
4. Uprawniony pracownik Szkoły w porozumieniu z nauczycielem instrumentu
głównego, decyduje o przydziale instrumentu, w zależności od zaawansowania nauki,
poziomu gry ucznia i ilości instrumentów do dyspozycji.
5. Instrument wypożycza się na podstawie rewersu wypożyczeń, stanowiącego załącznik
nr 1 niniejszego regulaminu.
6. W przypadku wymiany instrumentu, następuje wymiana rewersu.
7. Rewers jest dowodem odpowiedzialności materialnej za wypożyczony instrument.
8. Wypożyczony instrument należy chronić przed zniszczeniem.
9. O uszkodzeniu instrumentów lub akcesoriów, użytkownik powinien natychmiast
zawiadomić odpowiedzialnego za wypożyczenie pracownika.
10. W przypadkach niezawinionych przez Użytkownika, Dyrektor Szkoły może
zdecydować, że koszt naprawy poniesie Szkoła.
11. Użytkujący dokonują wymiany na własny koszt następujących elementów
dotyczących bieżącego używania instrumentów:
instrumenty smyczkowe i szarpane - struny, włosie,
instrumenty dęte - stroiki do obojów, fagotów, klarnetu, saksofonu, ustniki do
trąbek, puzonu, waltorni.
12. Prawo do użytkowania instrumentu przysługuje przez czas określony w rewersie
wypożyczeń nie dłuższy niż do końca roku szkolnego z wyłączeniem ferii letnich.
13. Istnieje możliwość przedłużenia okresu użytkowania.
14. W przypadku uczniów kończących naukę w danym roku szkolnym, instrument należy
zwrócić przed wydaniem świadectwa/dyplomu ukończenia Szkoły. Na wniosek
dyplomanta, istnieje możliwość przedłużenia okresu korzystania z instrumentu do
końca września danego roku. Wypożyczenie następuje po pisemnej akceptacji
Dyrektora Szkoły i uregulowaniu należności za wypożyczany instrument.
15. Zwracany instrument odbiera uprawniony pracownik i ocenia jego stan wraz
z nauczycielem prowadzącym ucznia. Instrument powinien być zwrócony w stanie
niepogorszonym. Użytkujący, który zgubi część instrumentu lub uszkodzi go
w stopniu umożliwiającym jego naprawę, zobowiązany jest doprowadzić go do pełnej
używalności na własny koszt. Termin i sposób usunięcia szkody powinien być
uzgodniony z uprawnionym pracownikiem w formie protokołu uszkodzenia

stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Za zgodą Dyrektora szkoły
można wpłacić wartość szkody na wyznaczony rachunek bankowy lub w kasie
Szkoły.
16. Użytkownik, który zniszczył instrument w sposób trwały lub zgubił go, zobowiązany
jest zwrócić Szkole kwotę niezbędną do zakupu instrumentu o parametrach zbliżonych
do wypożyczonego, w cenach rynkowych. Powyższe musi być uzgodnione
z Dyrektorem Szkoły.
17. Opłatę za użytkowanie instrumentu, w uzgodnieniu z Radą Rodziców ustalono na
30 zł miesięcznie i jest płatna za semestr z góry na wskazany rachunek bankowy lub
w kasie Szkoły. W przypadku przelewów bankowych w tytule przelewu należy podać:
- imię i nazwisko ucznia oraz klasę,
- opłata za instrument
- jakiego okresu dotyczy zapłata.
18. Zgromadzone środki wydawane są na remonty lub odbudowę bazy instrumentów
i akcesoriów muzycznych.
19. W przypadku wcześniejszego zwrotu instrumentu, powstałą nadpłatę zwraca się
proporcjonalnie, zakładając że zwrot do 15-go dnia danego miesiąca uprawnia do
zwrotu 50% opłaty miesięcznej, natomiast zwrot po 15-tym dniu danego miesiąca nie
uprawnia do zwrotu opłaty za dany miesiąc.
20. Kwestie nieuregulowane powyższym regulaminem będą rozstrzygane według
przepisów Kodeksu cywilnego.
21. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2013r.

