
 
 

Zapisy na lekcje muzyki 

Szanowni Rodzice/ Opiekunowie, 

Dziękujemy, że bierzecie Państwo pod uwagę naukę gry na instrumentach w Lincolnshire Music Service (LMS)!  

Szkoła LMS jest wiodącą organizacją Lincolnshire Music Education Hub, która zapewnia dostęp do wysokiej jakości nauki 

gry na instrumentach. Szkoła LMS otrzymała główną nagrodę Rady Edukacji Muzycznej  (ang. Music Education Council 

Major Prize) w 2019 r. za ich wysokiej jakości ofertę oraz wybitne przywództwo i innowacyjność, a osta tnio otrzymała 

nagrodę Classical Music Digital Award for Youth Organization of the Year 2020.  

Czy chcesz uczęszczać na lekcje gry na instrumencie w roku szkolnym 2021/22?  

Rodzaj lekcji Cena za lekcję Kwota dofinansowania za lekcję 

(wliczone jest wypożyczenie 
instrumentu) * 

Indywidualne 15 minut 9,30 GBP 4,65 GBP 

Indywidualne 20 minut 12,40 GBP  6,20 GBP 

Indywidualne 30 minut 18,60 GBP 9,30 GBP 

Wspólne 20 minut 6,20 GBP 3,10 GBP 

Wspólne 30 minut 9,30 GBP 4,65 GBP 

*Dofinansowanie (50%) jest dostępne dla uczniów uprawnionych do korzystania z ‘Every 6 Free School Meals ’ oraz dla 
dzieci objętymi opieką instytucjonalną (ang. Looked After Children, wcześniej – LAC) (100%). 

 

Dostępne jest również wypożyczenie instrumentu, opłata stała za wszystkie instrumenty wynosi 17.50 funtów za semestr 

(jesień, wiosna, lato). 

Jak zapłacę za lekcje? 

Faktury za lekcje będą wystawiane trzy razy w roku (jesienią, wiosną i latem) i przekazane  bezpośrednio do zapłaty 

rodzicowi/ opiekunowi. Płatności należy dokonywać z góry kartą kredytową lub debetową przy użyciu programu 

SpeedAdmin. Opłaty za nieodbyte lekcje w LMS zostaną podliczone i będzie można je wykorzystać w następnym semestrze.  

Możliwe jest również dokonywanie płatności co miesiąc.   

Pełne warunki są dostępne pod adresem https://www.lincsmusicservice.org/instrumentallessons  

Anulowanie 

W LMS obowiązują ścisłe warunki dotyczące odwoływania lekcji. Lekcje należy odwoływać przed upływem terminów 

określonych w regulaminie.  

Więcej informacji dotyczących anulowania oraz regulamin można znaleźć na stronie 

internetowej LMS https://www.lincsmusicservice.org/instrumentallessons     

Jak mogę zapisać się na lekcje gry na instrumencie? 

Aby zapisać się na lekcje gry na instrumentach, należy zarejestrować się bezpośrednio w SpeedAdmin:  

https://uklincsmusicservice.speedadmin.dk/registration#/ 

Kliknij na link i zarejestruj ucznia:  

1. Wybierz szkołę, do której uczęszcza uczeń.  

2. Wybierz instrument dla ucznia.  

3. Wybierz czas trwania wymaganej lekcji.  

4. W razie potrzeby wybierz opcję wypożyczenie instrumentów (ang. Instrument Hire). 

 

https://www.lincsmusicservice.org/instrumentallessons
https://uklincsmusicservice.speedadmin.dk/registration#/


5. Złóż wniosek o kupon na naukę, jeśli uczeń kwalifikuje się do dofinansowanych lekcji . 

6. Prześlij wszystkie swoje wymagania zaraz po udzieleniu odpowiedzi na dodatkowe pytania i zadeklarowaniu, że 

znasz warunki korzystania z usługi. 

Po rejestracji uczeń otrzyma dostępnego korepetytora LMS, a rodzic/ opiekun zostanie powiadomiony o odpowiednich 

szczegółach za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także otrzyma dane logowania do programu SpeedAdmin.  

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod poniższym adresem e -mailowym 
musicservice@lincolnshire.gov.uk a my z przyjemnością przeprowadzimy Cię przez ten proces!  

Dziękujemy za wybranie Lincolnshire Music Service!  

Z poważaniem,  

Lincolnshire Music Service 

Strona internetowa: www.lincsmusicservice.org 

Twitter: www.twitter.com/LMSlincsmusic  

Facebook: www.facebook.com/lincsmusicservice 
Instagram: https://www.instagram.com/lincsmusic 
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