ГРАФИК, УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ, ЦЕНИ (актуални към 01.03.2021 г.)

Графикът е гъвкав и съобразен с Вашето време. Обадете се и уговорете най-удобните ден и час!

Условия за записване
Пеене, пиано, китара и солфеж – индивидуални уроци;
Първият урок е безплатен (30 минути) – дава възможност за запознаване и оценка на евентуалната
съвместна работа. Записването за индивидуални уроци по пиано, пеене, китара или солфеж е под
формата на месечен абонамент, който се заплаща авансово на всеки четири седмици и се формира
според броя и продължителността на желаните занятия. Всяка нова месечна такса се заплаща по
време последния платен урок. При неплащане на таксата на последен урок от платената карта,
студио „Мюзик бокс“ не гарантира запазване в бъдеще на същия час при съответния преподавател!
Не се толерират отсъствия! В периода 15.09.2020 - 15.06.2021 г., пропуснати уроци не се
прехвърлят в следващ месец и са за сметка на ученика. Изключения се правят единствено за
отсъствия, отнасящи се към заболяване от Ковид 19 или карантина, свързана с него. При
предварително предупреждение за неявяване от страна на ученика, до 24 часа преди
съответния урок, то той би могъл да бъде компенсиран ОНЛАЙН, при възможност от страна
на преподавателя. При предварително предупреждение за неявяване в рамките на 24 часа
преди провеждането му, урокът не се компенсира, а е за сметка на ученика.
При отказ на ученика да посещава в бъдеще уроци в студио „Мюзик бокс“, предварително
заплатената такса за оставащия брой посещения, не се възстановява.
Непроведените уроци по време на официални празници и ученически ваканции (според
официалния календар за съответната година) се прехвърлят напред. Това важи и за летния
период 15.06.2021 – 13.09.2021 г., но единствено и само при предварително предупреждение
за неявяване от страна на ученика, до 24 часа преди съответния урок.
При отсъствие на преподавател се осигурява заместник, като студио “Мюзик бокс” не се
задължава да уведомява предварително учениците за тази промяна.
Записвания, отмяна или промяна в часовете се осъществяват на телефон 0886 661280.
Единични посещения са възможни, но имат различен ценоразпис и не гарантират запазване на
час в дългосрочен план.

Цени за индивидуални уроци по пеене, китара, пиано или солфеж:
4 занятия месечно (веднъж в седмицата)

8 занятия месечно (два пъти в седмицата)

30 минути – 60 лв. на месец

30 минути – 105 лв. на месец

45 минути – 80 лв. на месец

45 минути – 148 лв. на месец

60 минути – 98 лв. на месец

60 минути – 184 лв. на месец

Единични посещения по пеене, пиано, китара или солфеж:
60 минути – 30 лв.
30 минути – 20 лв.

45 минути – 25 лв.

