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Ajánlott: ABRSM PrepTest vizsgához

A csomag tartalma




Időbeli tartalom: 3 havonta 20 db 30 perces óra + opcionális kiegészítő órák az iskolai időszakban, opcionális nyári órák
a nyári időszakban, a garantált szakmai tartalom alkalmanként 25 perc.
Teljesíthető hetente kétszeri (vagy kicsit lazább) óralátogatással.
Szakmai tartalom: 3 havonta 6-10 zongoradarab, a növendék tudásszintjének megfelelően. Egy-egy tanítási órán 2-3
kisebb zeneművel, skálázással, egyéb technikai és kottaolvasási gyakorlatokkal, improvizációs feladatokkal, valamint
hallásgyakorlatokkal foglalkozunk. 3 technikai gyakorlat és 2 vizsgadarab kiválasztása és elkészítése 3 hónap alatt. Tanári
jelenlét a gyakorlati vizsga napján (Budapest). Aktív részvétel a decemberi és / vagy a júniusi növendékhangversenyen.

A csomag érvénytartama
Legalább a vizsga időpontjáig és legalább 3 hónap, legalább 20 tanítási órával és legalább 1 szerepléssel, legfeljebb egy teljes tanév
2 szerepléssel. A tervezett időtartam szerződéskötéskor kerül rögzítésre, tört hónap esetén tört havi díjjal.

Díjszabás és fizetési ütemezés
1. Beiratkozási díj
1 koncertre
Normál
VIP
40.000 Ft 49.000 Ft

2 koncertre
Normál
VIP
65.000 Ft 83.000 Ft

Utólagos VIP opció Normál
beiratkozáshoz koncertenként
10.000 Ft

A Normál beiratkozási díj tartalmazza az oktatással és vizsgára jelentkezéssel kapcsolatos összes adminisztrációt és a szereplés(ek)
díját, a VIP beiratkozási díj ezen felül a koncert(ek)hez kapcsolódó extrákat. Szerződéskötéskor fizetendő, egy összegben. A vizsgák
díja külön fizetendő, a vizsgaanyagot tartalmazó eredeti kották megrendelhetők vagy külön megvásárolhatók.
VIP extrák: audio CD a koncert(ek)ről, fotópapírra nyomtatott és bekeretezett portréfotó a koncert(ek) vendégművészével, részvétel nyereményjátékon.
Amennyiben a szerződés az óramennyiség teljes lelátogatása előtt kerül felmondásra, 15.000 Ft adminisztrációs díjnak minősül és nem téríthető vissza. Az ÁSzF
7.6./b, illevte 7.7./b és c pontja alapján egy koncertre eső, részleges visszatérítés (Normál: 25.000 Ft, VIP: 34.000 Ft) abban az esetben adható, ha a szerződés
felmondása a növendékhangverseny előtt legalább 3 héttel megtörténik. Az ÁSzF 5.5. szerinti mulasztás esetén csak a Normál – VIP különbözet téríthető vissza.

2. Oktatási díj
Első 3 hónap:
Minden további hónap:
Kiegészítő és nyári óra:

150.000 Ft
50.000 Ft
7.000 Ft

Első tanítási héten
Hónap elején
Utólag, havonta összesítve

Az oktatási díj 3 hónap alatt az előírt 20 tanítási óra látogatását feltételezi, 3 hónap fölött az igényelt időtartammal arányosítva.
A kiegészítő és nyári órák díja az előírt óramennyiséget esetlegesen meghaladó óralátogatás esetén, illetve az esetleges nyári
óralátogatás esetén fizetendő.
Családi kedvezmény: 7-12% az oktatási díjból, egyedi ajánlat alapján.
Az oktatási díj az ÁSzF 7./6./a és 7.7./a pontja esetén nem téríthető vissza, 7./6./b és 7.7./b pontja esetén a részleges visszatérítés a hátralévő idő alapján kerül
kiszámításra, 10 héten belüli felmondás esetén a lelátogatott órák 8.000 Ft-os óradíjjal, 10 hét utáni, de 3 hónapon belüli felmondás esetén 7.800 Ft-os óradíjjal,
3 hónapon túli felmondás esetén 7.600 Ft-os óradíjjal vehetők figyelembe, az ÁSzF 7.7./c pontja esetén a részleges visszatérítés a hátralévő idő alapján kerül
kiszámításra, a lelátogatott órák 7.500 Ft-os óradíjjal vehetők figyelembe. Az ÁSzF 6.3. pontja esetén Szolgáltató felajánlhat pótlólag megtartott órát, vagy az órák
pótlásának híján, az óramennyiség legfeljebb 12,5%-áig alkalmanként 7.000 Ft-ot, 12,5% fölött alkalmanként 7.500 Ft-ot térít vissza.
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