
Regulamin wypożyczania instrumentów  
w Orawskiej Samorządowej Szkole Muzycznej I stopnia 

w Jabłonce 
 

§ 1 
1. Z wypożyczania instrumentów mogą korzystać:  

a) uczniowie Orawskiej Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Jabłonce;  

b) nauczyciele Orawskiej Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Jabłonce.  
 

§ 2 
1. Rodzice lub opiekunowie prawni ucznia wypożyczającego:  

a) składają podanie o wypożyczenie instrumentu (określając typ i wielkość instrumentu) - 
załącznik nr 1.  

2. Decyzję odnośnie wypożyczenia jak i (w wyjątkowych wypadkach) przedterminowego zwrotu  
instrumentów, podejmuje Dyrektor Szkoły.  

3. Instrument przed wypożyczeniem jest wybierany przez nauczyciela prowadzącego.  

4. Po dokonaniu wszystkich czynności zawartych w § 2, Rodzice, prawni opiekunowie ucznia 
wypożyczającego spisują Umowę wypożyczenia - załącznik nr 2.  
5. Zwrot instrumentu potwierdza pokwitowanie – załącznik nr 3. 
 

§ 3 
1. Każdy instrument jest wypożyczany na czas określony nie dłużej jednak niż do zakończenia 
bieżącego roku szkolnego.  

2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę w dowolnym czasie, z 14- dniowym terminem 
wypowiedzenia. 

3. W wyjątkowych sytuacjach Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o wypożyczeniu instrumentu 
na czas wakacji. 

3. Wypożyczający ma obowiązek zdać instrument i rozliczyć się z opłat za jego wypożyczenie  
w terminie 14 dni od daty odebrania listu poleconego z informacją o konieczności zwrotu 
instrumentu.  

§ 4 
1. Okres wypożyczenia można prolongować o kolejny rok na podstawie wniesionego do końca 
bieżącego roku szkolnego przez wypożyczającego pisemnego podania, jednakże na życzenie 
szkoły wypożyczający zobowiązany jest zwrócić instrument.  

2. W przypadku wymiany instrumentu, Użyczający wymienia rewers .  

 

                                                                                      § 5 

1. Kwotę opłat za wypożyczenie instrumentu dla ucznia Orawskiej Samorządowej Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Jabłonce ustala corocznie zarządzeniem Dyrektor Szkoły. Będzie to kwota 
opłaty miesięcznej.   

2. Odpłatność za wypożyczenie należy dokonać „z góry” przed odebraniem instrumentu  
z magazynu na przewidywany okres wypożyczenia. 

3. Dyrektor może zgodzić się na inną formę płatności, zwolnienie z opłat lub dokonywanie ich  
w formie miesięcznych rat. 
4. Opłata będzie zaokrąglana do pełnych miesięcy – do 14-go w dół, od 15-go w górę. 
5. Opłaty są wnoszone na konto  Szkoły o numerze: 
                               13 8798 0002 0000 0010 3495 0024 



5. W przypadku wypożyczenia instrumentu w terminie innym niż pierwszy dzień roku szkolnego, 
kwotę główną pomniejsza się proporcjonalnie do czasu wypożyczenia.  

6. W przypadku wcześniejszego oddania instrumentu, zostanie zwrócona ewentualna nadpłata 
za wypożyczenie w wartości równej pełnym opłaconym niewykorzystanym miesiącom. 
  
 

§ 6 
1. Wypożyczający instrument ponosi odpowiedzialność materialną za utratę bądź uszkodzenie 
instrumentu co potwierdza podpisem na wypełnionym rewersie.  

2. Naprawy instrumentów mogą być dokonywane po akceptacji Dyrektora Szkoły z wyjątkiem 
ust. 3. 

3. Rodzice dokonują wymiany na własny koszt następujących elementów:  

a) w instrumentach smyczkowych – strun, włosia i kalafonii do smyczków;  

b) w instrumentach dętych – stroików do klarnetu i saksofonu, ustników do trąbki, puzonu;  

c) w instrumentach perkusyjnych – pałek;  

d) w gitarach – strun.  

4. W uzasadnionych przypadkach asortyment wymieniony w ust. 3 decyzją Dyrektora Szkoły 
może być wymieniony na koszt szkoły.  
 

§ 7 
1. W przypadku uszkodzeniu instrumentu jego użytkownik winien natychmiast zawiadomić 
osobę bezpośrednio odpowiedzialną za instrument (nauczyciela przedmiotu),  
która w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły zdecyduje o sposobie naprawy i odpłatności. 

2. W przypadku uszkodzenia uniemożliwiającego naprawę, zagubienia lub kradzieży instrumentu 
osoba wypożyczająca winna natychmiast powiadomić o tym na piśmie administrację szkoły  
i odkupić - w porozumieniu ze szkołą - analogiczny instrument po aktualnie obowiązującej cenie.  

3. Zamiennego przyjęcia instrumentu dokona Dyrektor Szkoły, z którym należy konsultować się  
w sprawach związanych z odkupieniem instrumentu.  

4. Za zniszczony lub zaginiony instrument nie będą przyjmowane wpłaty gotówkowe.  
 

§ 8 
1. Zwrot instrumentu następuje w obecności nauczyciela, który stwierdza stan instrumentu po 
użytkowaniu- załącznik nr 3.  
 

§ 9 
1. Wypożyczający zobowiązuje się do zapoznania się z niniejszym regulaminem.  

2. Wypożyczający przyjmuje na siebie obowiązek regularnego dokonywania wpłat za 
wypożyczony instrument.  

3. W sprawach nie objętych regulaminem stosuje się aktualnie obowiązujące przepisy kodeksu 
cywilnego.  

4. Regulamin wchodzi w życie z chwilą podpisania.  
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1  
 
………………………………………………  
(Imię i nazwisko wnioskodawcy)  
 
……………………………………………………...  
(Adres zameldowania/zamieszkania)  
 

………………………………………………………  
(Telefon kontaktowy)  
 
 

Do Dyrektora  
Orawskiej Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Jabłonce 

 
 

Proszę o wypożyczenie instrumentu: ……………………………………………………………………………….………..  
(opis wypożyczanego instrumentu: podać nazwę typ i wielkość)  

 
dla mojej/mojego* córki/syna* uczennicy/ucznia* ……………………………………………………………….. 
Orawskiej Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Jabłonce.   
 
Nauczyciel instrumentu głównego ………………………………………………………………………………………………  
 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem* się z regulaminem wypożyczania 
instrumentów, obowiązującym w  Orawskiej Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia  

w Jabłonce i zobowiązuję się przestrzegania zawartych tam postanowień.  
 
 
 

……………………………………….  
(podpis rodzica/opiekuna prawnego*)  



Załącznik nr 2  
UMOWA 

 
zawarta dnia ……………………… r. w Jabłonce pomiędzy:  
Orawską Samorządową Szkołą Muzyczną I stopnia w Jabłonce reprezentowaną przez Dyrektora 
Szkoły p. Marka Ciesielskiego, zwanym dalej „Szkołą”,  
a  
Panem/ią ……………………………………………………………………..   
 
zam. …………………………………………………………………………   
 
legitymującym/ą się dowodem osobistym [seria, numer] – …………………….….  
zwanym dalej „Rodzicem ucznia”.   
 

§ 1 
Przedmiotem niniejszej umowy jest odpłatne udostępnienie instrumentu muzycznego:   
 
…………………………………………………………………., stanowiącego własność Orawskiej Samorządowej 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Jabłonce dla potrzeb ucznia, na czas oznaczony  
 
od dnia ………………………………… do dnia…………………………….  
 
Wartość instrumentu ustala się na ………………… zł   
 
(słownie: ……………………..……………………..…………………….. złotych).   
Opis stanu instrumentu:  
……………………..……………………..……………………..……………………..……………………..……………………..…………
…………..……………………..……………………..……………………..……………………..……………………..……………………..
……………………..……………………..……………………..……………………..……………………..………………………………. 
Zostały wykonane i zarchiwizowane zdjęcia niniejszego instrumentu.  
 

§ 2 
Za udostępnienie instrumentu muzycznego Rodzic ucznia zobowiązuje się do zapłaty 
jednorazowo sumy będącej wielokrotnością miesięcznej opłaty w kwocie …... złotych na 
rachunek bankowy OSSM o numerze 13 8798 0002 0000 0010 3495 0024 w terminie do 14 dni 
od podpisania niniejszej umowy.  
 

§ 3 
Rodzic ucznia oświadcza, że odebrał przedmiot niniejszej umowy w stanie dobrym i nie zgłasza 
żadnych zastrzeżeń.  
 

§ 4 
Rodzic ucznia zobowiązuje się do używania przez ucznia przedmiotu niniejszej umowy zgodnie  
z jego przeznaczeniem oraz do utrzymania go w należytym stanie. Uczniowi nie wolno 
odstępować instrumentu innym osobom.  
 
 
 
 



§ 5 
Rodzic ucznia zobowiązuje się do wykonania na własny koszt wszelkich napraw celem likwidacji 
uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania lub nie dbania o instrument, względnie 
odkupienia go (po aktualnych cenach).  

 
 

§ 6 
Rodzic ucznia zobowiązuje się do ponoszenia kosztów materiałów eksploatacyjnych takich jak 
struny, kalafonia, włosie smyczka, stroiki itp.  
 

§ 7 
Każda ze stron może wypowiedzieć umowę zgodnie z Regulaminem wypożyczania. 
 

§ 8 
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 
Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej umowy 
jest Sąd  właściwy dla siedziby Szkoły.  
 

§ 9 
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
 

§ 10 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  
ze stron.  
 
 
 
 
-----------------------------                                                                                 ---------------------------------  
Za Szkołę                                                                                                                             Rodzic ucznia  



Załącznik nr 3.  
 
POKWITOWANIE  
 
Instrument …………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………  
 
Zwrócono dnia …………………..  
 
 
Ogólny stan …………………………………………………………………………………..  
 
 
 
 
 

…….………………………  
(Podpis nauczyciela) 


