
Regulamin 

§1 
Informacje ogólne 


 

1. Zajęcia w Voice Academy odbywają się w ramach pozaszkolnych form edukacji.


2. Voice Academy nie jest szkołą publiczną i nie podlega ustawie o systemie oświaty.


3. Zajęcia w Voice Academy prowadzone są przez Trenerów - dyplomowanych muzyków.


4. Uczeń może wziąć udział w zajęciach w Voice Academy po dokonaniu rezerwacji oraz opłaty 
za wybrane lekcje pojedyncze indywidualne, jak również w pakiecie lekcji indywidualnych lub 
grupowych - w formie warsztatów


5. Nie istnieje ograniczenie wiekowe dla Ucznia, jak również stopień zaawansowania, edukacji 
oraz wiedzy i praktyki muzycznej. W zajęciach może wziąć udział zarówno amator, jak i 
profesjonalista - muzyk, aktor, lektor, prezenter, etc.


6. Zajęcia w Voice Academy mogą zostać podjęte (rozpoczęte) w wybranym przez Ucznia 
momencie. 

7. Aktualne ceny zajęć w Voice Academy - link: https://voiceacademy.pl/oferta-zajec/


8. Dane firmy: Izabela Tomaszewska Voice Academy, ul. Kilińskiego 24, 50-264 Wrocław, NIP: 
8982105608, REGON: 360308615


§2 
Rezerwacja zajęć 


1. Rezerwacja zajęć odbywa się za pośrednictwem serwisu booksy.com oraz dokonania 
płatności online - za jedną z form zajęć:

• konsultacja wokalna - pierwsza lekcja próbna

• zajęcia indywidualne - lekcje pojedyczne lub w pakiecie

• zajęcia grupowe - warsztaty


2. Rezerwacja zajęć zostanie potwierdzona po dokonaniu płatność. 


3. Udział w zajęciach może odbyć się wyłącznie po dokonaniu rezerwacji, potwierdzonej 
dokonaną płatnością.


4. W przypadku pytań dotyczących wyboru odpowiednich zajęć - kontakt:

• e-mail: info@voiceacedemy.pl

• telefon: 605 055 122


5. Ważność terminów rezerwacji liczona jest od daty pierwszych zajęć i wynosi: 

• 6 tygodni dla pakietu 4 lekcji

• 12 tygodni dla pakietu 8 lekcji

• 18 tygodni dla pakietu 12 lekcji

• 30 tygodni dla pakietu 20 lekcji.


6. Możliwa jest następująca ilość zmian terminu zajęć w ramach dokonanej rezerwacji:

• 1 zmiana dla pakietu 4 lekcji

• 2 zmiany dla pakietu 8 lekcji

• 3 zmiany dla pakietu 12 lekcji

• 5 zmian dla pakietu 20 lekcji.


http://booksy.com
mailto:info@voiceacedemy.pl


7. Voice Academy nie ponosi odpowiedzialności za błędy na stronie serwisu rezerwacyjnego 
booksy.com, w szczególności w przypadkach, kiedy opłata rezerwacyjna nie została pobrana 
lub została zwrócona. Dotyczy to głównie sytuacji związanych z problemami w poprawnym 
działaniu serwisu rezerwacyjnego.


§3 
Struktura zajęć 

1. Struktura zajęć - lekcje indywidualne*:

• pojedyncze

• w pakiecie: 4 lekcje, 8 lekcji, 20 lekcji


2. Struktura zajęć - lekcje grupowe - warsztaty*:

• seria 8 lekcji


*Dotyczy:

• Nauka śpiewu

• Kształcenie techniki wokalnej

• Impostacja głosu

• Emisja głosu i dykcja

• Nauka interpretacji tekstów

• Czytanie i interpretacja tekstu na głos

• Praca nad melodyką wypowiedzi

• Kształcenie słuchu

• Praca nad oddechem i ciałem

• Praca z mikrofonem

• Praca nad prezentacją sceniczną

• Śpiew barokowy, oratoryjny i sakralny

• Czytanie i interpretacja tekstu na głos

• Nauka interpretacji śpiewu

• Arteterapia czyli terapia przez sztukę

• Praca nad autoprezentacją

• Śpiew indywidualny i w grupie

• Zajęcia i warsztaty dla seniorów


	 Czas trwania lekcji indywidualnych - 60 min.

	 Czas trwania lekcji grupowych - warsztatów - 90 min.

	 Limity osób dla zajęć grupowych - warsztatów - od 4 do 8.


3. Struktura zajęć - Praca z akompaniatorem pianistą:

• pojedyncze

• w pakiecie: 4 lekcje, 8 lekcji, 20 lekcji


	 Czas trwania lekcji - 60 min.

	 Zajęcia tylko indywidualne.


4. Struktura zajęć - Praca z akompaniatorem i trenerem wokalnym:

• pojedyncze

• w pakiecie: 4 lekcje, 12 lekcji


	 Czas trwania lekcji - 60 min.

	 Zajęcia tylko indywidualne.


5. Struktura zajęć - Nauka gry na pianinie:

• pojedyncze

• w pakiecie: 4 lekcje, 8 lekcji, 20 lekcji


	 

	 Czas trwania lekcji - 60 min.

	 Zajęcia tylko indywidualne.




6. Cennik usług znajduje się na stronie www.voiceacademy.pl. Voice Academy zastrzega sobie 
prawo zmiany cennika. Nowy cennik nie dotyczy usług opłaconych przed jego wejściem 
w życie. Zasady regulowane w tym punkcie nie dotyczą sytuacji powstałej na skutek działania 
siły wyższej.


§4 
Organizacja zajęć indywidualnych 

 

1. W zajęciach mogą brać udział wyłącznie i jedynie Uczniowie wskazani imiennie w dokonanej 

rezerwacji i po opłaceniu zajęć.


2. Dokonując rezerwacji i opłaty za zajęcia Uczeń akceptuje tym samym warunki niniejszego 
regulaminu.


3. Dokonując rezerwacji zajęć Uczeń wybiera Trenera dostępnego w momencie rezerwacji.


4. Termin zajęć można rezerwować na stronie - link: booksy.com


5. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn zaistniałych po stronie Voice Academy, będą one 
odrobione w innym terminie, a Uczeń zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany. 
Nowy termin zajęć zostanie indywidualnie ustalony między Uczniem a Trenerem oraz za 
pośrednictwem wiadomości e-mail: info@voiceacademy.pl


6. W uzasadnionych, zależnych od siły wyższej przypadkach, Voice Academy zastrzega sobie 
prawo do zastępstwa w zajęciach przez innego Trenera.


7. Zajęcia odbywają się w ustalonym terminie, chyba że z min. 24 godzinnym wyprzedzeniem 
Uczeń odwołał zajęcia i dokonał jednocześnie zmiany terminu zajęć - vide §2 pkt. 6. 


8. Dla skutecznego odwołania zajęć i ustalenia nowego terminu Uczeń zobowiązany jest 
poinformować w o tym fakcie Trenera i jednocześnie Voice Academy poprzez wiadomość e-
mail: info@voiceacademy.pl z min. 24 godzinnym wyprzedzeniem.


9. Pakiet zajęć nie może zostać zrealizowany po upływie jego okresu ważności - vide §2 pkt. 5.


10. Voice Academy zastrzega sobie prawo do usunięcia z listy Uczniów, którzy są pod wpływem 
alkoholu lub środków odurzających, wykazujących przemoc psychiczną lub fizyczną 
w stosunku do pozostałych Uczniów, Trenerów i wszystkich innych osób obecnych w Voice 
Academy, osób dopuszczających się aktów wandalizmu oraz zachowujących się w sposób 
uniemożliwiający prowadzenie zajęć. 
    


§5 
Organizacja zajęć grupowych - warsztatów 

1. Do postanowień niniejszego paragrafu mają zastosowanie przepisy określone w §34 
niniejszego Regulaminu oraz dodatkowo:


2. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn zaistniałych po stronie Voice Academy, będą one 
odrobione w innym terminie, a Uczniowie zostaną o tym fakcie niezwłocznie poinformowani. 
Nowy termin zajęć zostanie indywidualnie ustalony z Uczniami za pośrednictwem wiadomości 
e-mail: info@voiceacademy.pl


3. Zajęcia odbywają się w ustalonym terminie, bez względu na to czy Uczeń był na nich obecny. 
W przypadku zajęć grupowych - warsztatów, ze względu na innych Uczniów grupy, nie ma 
możliwości zmiany terminu wyznaczonych zajęć, tym samym §2 pkt. 6 nie ma zastosowania. 
Wyjątkiem dopuszczającym możliwość zmiany terminu zajęć, jest sytuacja w której wszyscy 
Uczniowie danej grupy jednomyślnie wyrażą wolę zmiany terminu zajęć. Wówczas dla 
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skutecznego odwołania zajęć i ustalenia nowego terminu Uczniowie zobowiązani są 
poinformować w o tym fakcie Trenera i jednocześnie Voice Academy poprzez wiadomość e-
mail: info@voiceacademy.pl z min. tygodniowym wyprzedzeniem.


4. W sytuacji kiedy grupa nie zostanie utworzona, np. z powodu niewystarczającej liczby 
Uczniów (min. 4 osoby), Uczeń może zapisać się do innej grupy, wybrać zajęcia indywidualne 
lub otrzymać zwrot poniesionej opłaty.


5. Uczeń ma prawo do zwrotu pełnej poniesionej opłaty, bez podania przyczyny, do 7 dni przed 
datą rozpoczęcia pierwszych zajęć w grupie - warsztatów.


6. Po zakończeniu pierwszego spotkania z  pakietu zajęć, Uczestnik ma prawo zrezygnować 
z kontynuacji uczestnictwa w dalszych zajęciach i wystąpić o zwrot poniesionej opłaty. Kwota 
zwrotu zostanie pomniejszona o  udział w  pierwszych zajęciach, niezależnie od tego czy 
Uczeń był na nich obecny. Po upływie tego terminu, a więc przed rozpoczęciem drugich zajęć 
z pakietu, opłata za zajęcia nie podlega zwrotowi.


7. Rezygnacji z  kontynuacji uczestnictwa w  zajęciach musi zostać przesłana na adres e-mail: 
info@voiceacademy.pl w  terminie wskazanym w pkt. 6 niniejszego paragrafu. Informacja o 
rezygnacji musi wskazywać grupę, dane Ucznia oraz numer rachunku bankowego. 

§6 
Zasady bezpieczeństwa 


 

1. Uczeń oraz osoby towarzyszące oczekujące na zajęcia powinni przebywać w  poczekalni 

Voice Academy, nie zakłócając jednocześnie porządku.


2. Osoby małoletnie muszą być, w zakresie praw i obowiązków, reprezentowane przez rodziców 
lub opiekunów prawnych.


3. Przebywanie w salach dydaktycznych jest dozwolone wyłącznie podczas jednoczesnej 
obecności Trenera.


4. Uczniowie oraz osoby towarzyszące przebywające na terenie Voice Academy zobowiązane są 
do przestrzegania przepisów ppoż. i bhp obowiązujących na terenie budynku, w tym do 
zachowania czystości i poszanowania mienia. 


5. W budynku Voice Academy obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz wyrobów 
tytoniowych, w tym papierosów elektronicznych, spożywania napojów alkoholowych 
i środków odurzających oraz wnoszenia przedmiotów zagrażających życiu lub zdrowiu innych 
osób.


6. Zabronione jest wnoszenie do sal dydaktycznych jedzenia.


7. Voice Academy nie ubezpiecza Uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków, jak 
również nie ponosi odpowiedzialności za powstałe nieszczęśliwe wypadki, które miały miejsce 
w trakcie przebywania Ucznia na terenie Voice Academy. 


8. Uczeń ponosi osobistą odpowiedzialność za wyrządzone szkody materialne i fizyczne 
zaistniałe z winy Ucznia na terenie Voice Academy.


9. Voice Academy nie odpowiada i nie ponosi odpowiedzialność i za rzeczy pozostawione lub 
zagubione na terenie Voice Academy.
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§7 
Postanowienia końcowe i zmiany regulaminu 

1. Uczeń Voice Academy wyraża nieodpłatną i bezterminową zgodę na wykorzystanie swojego 
wizerunku na potrzeby promocji Voice Academy w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć 
i imprez okolicznościowych organizowanych przez Voice Academy i jej partnerów.


2. Uczeń Voice Academy wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Voice 
Academy w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 
1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926. 


3. Regulamin oraz Cennik zajęć są dostępne na stronie Voice Academy.


4. Zmiany Regulaminu są ogłaszane na stronie Voice Academy, nie później niż 14 dni po ich 
opublikowaniu.


5. Zmiany Regulaminu i  Cennika nie mają wpływu na czynności dokonane przed wejściem 
w życie tych zmian.


6. Nieważność jednego z  postanowień Regulaminu, w przypadku stwierdzenia wydanego w 
orzeczeniu sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.


7. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w  niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 
przepisy ogólnie obowiązującego prawa.


8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2022.


