Załącznik nr 7
REGULAMIN SKŁADNICY INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH
PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MYZYCZNEJ I i II ST W OLSZTYNIE
1. Regulamin niniejszy określa zasady udostępniania instrumentów muzycznych PSM I i II st. w
Olsztynie do celów Statutowych przez uczniów i nauczycieli naszej Szkoły
2. Instrument/smyczek może być udostępniony uczniowi szkoły na podstawie umowy zawartej
przez rodziców/opiekunów prawnych(w imieniu niepełnoletniego ucznia) w obecności
nauczyciela instrumentu i pracownika składnicy stanowiących Komisję.
3. Instrumenty muzyczne będące własnością PSM I i II st. w Olsztynie są udostępniane na
podstawie zawartej Umowy użyczenia instrumentu/smyczka (załącznik nr 1)
4. Umowę zawiera się na okres roku z możliwością prolongowania jej na podstawie aneksów.
5. Przy przedłużeniu umowy lub zwrocie instrumentu wymagana jest obecność osób analogicznie jak przy
pkt.2. Komisja dokonuje przeglądu instrumentu.

6. Umowa zawiera klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych
7. Biorący w użyczenie zobowiązuje się zwrócić na każde żądanie szkoły instrument/smyczek w stanie
nie uszkodzonym.

8. Biorący w użyczenie nie może udostępniać instrumentu/smyczka osobom trzecim.
Uczniowie i nauczyciele zobowiązani są do korzystania z instrumentu wyłącznie
osobiście zgodnie z jego przeznaczeniem, i tylko do realizacji celów statutowych Szkoły.
W przeciwnym wypadku Szkoła ma prawo natychmiast odstąpić od Umowy i żądać
natychmiastowego zwrotu instrumentu.
1. Uczniowie z klas programowo najwyższych oraz skreśleni z listy uczniów zobowiązani są do
niezwłocznego zwrotu instrumentów/smyczków.

2. Biorący w użyczenie zobowiązany jest w okresie trwania umowy do utrzymywania
instrumentu/smyczka w stanie niepogorszonym, a w szczególności do dokonywania
drobnych napraw oraz strojenia instrumentu na własny koszt i ryzyko.
3. Biorący w użyczenie instrument/smyczek ponosi odpowiedzialność za powstałe szkody na
skutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia instrumentu bez względu na przyczynę utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia.
4. W przypadku uszkodzenia instrumentu muzycznego/smyczka biorący w użyczenie
zobowiązany jest do naprawy instrumentu/smyczka na własny koszt.
5. W razie utraty instrumentu na skutek zagubienia, kradzieży lub zniszczeń całkowitych, które
nie mogą być przedmiotem naprawy zobowiązany jest do zakupu nowego instrumentu
muzycznego/smyczka tego tej samej klasy, tego samego rodzaju i nie gorszej jakości.
6. O zakwalifikowaniu instrumentu jako nienadającego się do naprawy decyduje komisja do
oceny stopnia zniszczenia instrumentu powołana przez Dyrektora Szkoły.
7. Korzystający z instrumentu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o utracie
bądź zniszczeniu instrumentu pracownika Składnicy Instrumentów.
8. Ponadto w przypadku kradzieży instrumentu Korzystający z instrumentu jest zobowiązany do
złożenia zawiadomienia o kradzieży odpowiedniemu organowi ścigania.
9. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszego Regulaminu decyzje podejmuje
Dyrektor Szkoły lub osoba przez niego upoważniona.
10.
Traci moc Regulamin Wypożyczalni Instrumentów Muzycznych z dnia 23.01.2015r.
11.
Regulamin wchodzi w życie na mocy uchwały Rady pedagogicznej z dnia 31.08.2015r.

Załącznik nr 1

UMOWA UŻYCZENIA Nr…………………..
Zawarta w dniu ……………………….. w Olsztynie pomiędzy: Państwową Szkoła Muzyczną I i II
stopnia w Olsztynie a nauczycielem, uczniem, rodzicem bądź opiekunem prawnym.( właściwe podkreślić)
Pani/Pan………………………………………………………………………………….………………
Zamieszkała/y……………………………………………………………………………………………
Seria i nr dow. osob. …………………………………………pesel…………………………………….
e-mail………………………………………………………….telefon………………………………….
zwany w dalszej części Biorącym w użyczenie.
Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od…………………………..do ……………………………
Biorący w użyczenie bierze do używania instrument…………………………………………………...
…………………………………….o numerach ……………………...…………………………………
Dla dziecka/córki/syna …………………………………………… ucznia klasy………………………
Biorący w użyczenie zapoznał się ze stanem technicznym instrumentu.
Stan techniczny ocenia się w obecności nauczyciela prowadzącego (podać dokładny opis instrumentu)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
- Wartość instrumentu ……………………………………… (zgodna z ceną rynkową).
- W przypadku zgubienia bądź istotnego zniszczenia instrumentu/smyczka Biorący w użyczenie
zobowiązuje się do pokrycia rzeczywistych kosztów.
- Spory wynikające między stronami będą rozpatrywane przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Olsztynie tj. Sąd Rejonowy dla Olsztyna.
- Biorący w użyczenie zapoznał się z warunkami umowy i regulaminu składnicy instrumentów, w pełni
je akceptuje i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

…………………………………………
Czytelny podpis Pracownika składnicy

……………………………………………
Czytelny podpis Biorącego w użyczenie

……………………………………………
Czytelny podpis nauczyciela

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych moich i danych dziecka w celach szkolnych (Ustawa o ochronie danych osobowych z
29 września 1997 r. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zmianami).

………………………………………………

OŚWIADCZENIE
Pani/Pan……………………………………………………………………………………………….
Zamieszkały …………………………………………………………………………………………..
Zobowiązuje się w roku szkolnym……………………… do uiszczenia darowizny na rzecz Szkoły
W wysokości:……………………………..……………………………………………………………

…………………………………
Czytelny Podpis

KARTA ZWROTU
INSTRUMENTU MUZYCZNEGO

Stwierdzam, że (nazwa instrumentu)………………………………………………………………..
O numerach…………………………………………………………………………………………
Nie posiada / posiada usterki……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
Instrument/smyczek nadaje/ nie nadaje się do użytku.

Olsztyn, dn.…………………………………

…………………………………………….
Czytelny podpis zwracającego

…………………………………………………
Czytelny podpis nauczyciela

………………………………………..
Czytelny podpis pracownika składnicy

