IX SULEJOWSKIE WARSZTATY DZIECI SUZUKI
11 – 15 sierpnia 2019r.
1. Dane uczestnika:
Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Zeszyt:
Utwór, który wykonasz solo na koncercie (kompozytor i tytuł):
Imię i nazwisko nauczyciela:

Utwór (numer):

Instrument:

2. Dane uczestnika (wpisujemy, jeśli jest kolejne dziecko z tej samej rodziny):
Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Zeszyt:
Utwór (numer):
Utwór, który wykonasz solo na koncercie (kompozytor i tytuł):
Imię i nazwisko nauczyciela:

Instrument:

Dane opiekuna prawnego dziecka (uczestnika):
Imię:
Adres:
Telefon:

Nazwisko:
e-mail:

Dane osoby sprawującej opiekę nad uczestnikiem podczas warsztatów:
Imię:
Nazwisko:
Telefon:
Adres:
Brak opiekuna ( wpisujemy „kolonie”, wypełniamy załącznik
„zgoda rodziców” oraz doliczamy 120 zł do wpłacanej sumy ).
Dodatkowa rytmika i taniec – wypełniamy w przypadku chęci uczestnictwa dziecka nie będącego uczestnikiem warsztatów.
Koszt zajęć w wysokości 90 zł od dziecka prosimy doliczyć do wpłacanej sumy.
1. Imię:
Nazwisko:
Data urodz.
2. Imię:
Nazwisko:
Data urodz.
Zamawiam pokój (dla ilu osób – podać wiek dzie/cka /ci )
........... .......................................................................................... .
Opłaty warsztatowe:
wpłata do 06.05.2019.
wpłata po 06.05.2019.
1-sze dziecko
300 zł
330 zł
kolejne dziecko z rodziny
270 zł
300 zł
dziecko przedkurkowe
260 zł
290 zł
Dopłata do wersji „kolonie”
120 zł
120 zł
Dodatkowa rytmika i plastyka
90 zł
90 zł
Suma:

Suma:

Ostateczny termin wpłat i wysyłania formularzy upływa z dniem 06 czerwca 2019 r.
Opłaty należy wnieść na konto:

64 1910 1048 2260 4841 2502 0001

Wypełnione formularze z potwierdzeniem wpłaty należy
przesyłać mailem na adres:

W tytule wpłaty prosimy wpisać imię i nazwisko ucznia z
smyki.dla.muzyki@gmail.com
dopiskiem „IX Sulejowskie Warsztaty”
Za datę wniesienia opłaty uważa się datę zaksięgowania pieniędzy na koncie. W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach przed
dniem 12.06.2019, organizator zwraca opłatę warsztatową (po potrąceniu wpisowego). Po tym terminie opłaty nie będą zwracane.
Za bezpieczeństwo dzieci biorących udział w warsztatach, odpowiedzialność ponoszą zgłoszone w formularzu osoby sprawujące opiekę
nad dzieckiem podczas warsztatów. Za dzieci przebywające na warsztatach bez opiekunów, odpowiedzialni są nauczyciele prowadzący
zajęcia oraz opiekun kolonii. Za ewentualne szkody materialne (uszkodzenie sprzętu) odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub
opiekunowie prawni uczestników.
Podpisanie formularza jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych oraz
wizerunku uczestnika oraz rodzica lub opiekuna prawnego (zdjęcia, nagrania DVD) dla potrzeb organizatora zgodnie z Ustawą z dnia
29.08.97r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawą z dnia 4.02.94r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

…..............................................................
data

...................................................................................
podpis

