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P R O S Z Ę  W Y P E Ł N I Ć  
D R U K I E M  

Dane ucznia – uczestnika czynnego VII TDS 

Uczestnik 1. 
Imię   Nazwisko  Data urodzenia  

Zeszyt  Utwór  Data rozpoczęcia nauki  

Adres  

Uczestnik 2. 
Imię   Nazwisko  Data urodzenia  

Zeszyt  Utwór  Data rozpoczęcia nauki  

Adres  

 Kod pocztowy, dokładny adres 

Telefon  e-mail  
   Na ten adres zostanie  wysłane potwierdzenie uczestnictwa w VII TDS 

Imiona i nazwiska 

nauczycieli 

1………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………… 

Telefony 

nauczycieli 
1. …………………….… 

2. …………………….… e-mail nauczycieli: 

1. ……………………………………………….… 

2. ……………………………………………….… 

Tabela 1. – Opłaty za zakwaterowanie 
   W dniu przyjazdu należało będzie uiścić opłatę klimatyczną. 3zł./dzień/osoba dorosła; 2,70/dzień/emeryt, rencista;  1,30/dzień/dziecko. 

 

                                          Wiek  
Opcje 1-3 lat 4-12 13-18 dorosły Ilość osób Kwota (ilość osób 

mnożymy razy 5 dób) 
Zakwaterowanie (standard wyższy)  
(osobne łóżko) + pełne wyżywienie 108zł 108zł 108zl 108zł   

Zakwaterowanie (standard niższy)  
(osobne łóżko) + pełne wyżywienie 98zł 98zł 98zł 98zł   

Zakwaterowanie na wspólnym łóżku  
+ pełne wyżywienie 51zł brak opcji brak opcji brak opcji   

Zakwaterowanie na wspólnym łóżku i brak 
świadczeń (brak wyżywienia i pościeli) gratis brak opcji brak opcji brak opcji   

Wyłącznie zakwaterowanie (standard 
wyższy) (osobne łóżko; brak wyżywienia) 57zł 57zł 57zł 57zł   

Wyłącznie zakwaterowanie (standard 
niższy) (osobne łóżko; brak wyżywienia) 47zł 47zł 47zł 47zł   

Pokój jednoosobowy (bez wyżywienia) brak opcji brak opcji brak opcji 87zł   

Apartament (koszt noclegu 1 osoby) gratis 100zł 100zł 100zł   

Śniadanie* 15zł  15zł 15zł 15zł   

Obiad* 21zł  21zl 21zł 21zł   

Kolacja* 15zł  15zł 15zł 15zł   

*istnieje możliwość wykupienia jednego lub dwóch 
posiłków dziennie. Nie ma obowiązku wykupywania pełnego wyżywienia 

 
Tabela 1 – suma: 

 

Ośrodek proponuje obniżenie ceny za nocleg w przypadku zakwaterowania na rozkładanym fotelu – dostawce.  
Różnicę w cenie ośrodek potrąci w momencie regulowania opłaty za pobyt w dniu przyjazdu. 30 % sumy (zadatek): 

 

Tabela 2. – Opłaty za udział (uczestnik czynny) 

 Wpłata do 15 kwietnia 2011r. Wpłata po 15 kwietnia 2011r. Kwota  

1-sze dziecko 310zł 330zl  

2-gie dziecko 280zł 330zł  

Udział w VII TDS – tylko dla członków CRUMS 
Oświadczam, że jestem członkiem stowarzyszenia CRUMS w Warszawie - Tak*  /  Nie* *właściwe zakreślić 

Uiszczam opłatę w wysokości 40zł na poczet członkostwa w CRUMS  

(opłata dla „nie-członków” CRUMS 
40zł 

 

Opłata dodatkowa za lekcję indywidualną – dot. uczniów od  III zeszytu; udział nieobowiązkowy 

Prosimy o wpisanie tej kwoty w okienku obok  (można wykupić 1 lekcję lub więcej) 
100zł 

 

Tabela 2 – suma :  



Dane uczestnika biernego VII TDS 

1.Dziecko  
Imię   Nazwisko  Data urodzenia  

2.Dziecko   

Imię   Nazwisko  Data urodzenia  

 
Tabela 3 - Opłaty za lekcje dodatkowe (uczestnik bierny) 

 Wpłata do15 kwietnia 2011r. Wpłata po 15 kwietnia 2011r. Kwota  
1-sze dziecko 90zł 100zł  

2-gie dziecko 70zł 100zł  

Tabela 3 – suma:  

suma wynikająca z dodania 30% za zakwaterowanie oraz sum z tabel 1, 2 i 3 czyli KWOTA OGÓLNA 
 

Zgłoszenie ucznia na Koncert Solowy podczas VII Tyskich Dni Suzuki.  

Zgłoszenie 1-go solisty  

Imię  Nazwisko  Wiek  

Zeszyt  Utwór  Kompozytor  

Czas trwania utworu (min/sek):            /  

Zgłoszenie 2-go solisty  

Imię  Nazwisko  Wiek  

Zeszyt  Utwór  Kompozytor  

Czas trwania utworu (min/sek):            /  

Prosimy o przesłanie nut do akompaniamentu mailem (.doc   .pdf   .jpg) jeśli utwór pochodzi spoza repertuaru Suzuki  na adres: 

szkolasuzuki@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres: Szkoła Suzuki Elżbieta Węgrzyn, al. Piłsudskiego 66/14,   

43-100 Tychy do dnia 30 kwietnia 2011 roku. 
Utwór zgłoszony na koncert solowy powinien zostać skonsultowany z nauczycielem prowadzącym uczestnika, dlatego 
honorowane będą jedynie zgłoszenia podpisane przez Nauczyciela. 
 

 
Data  Podpis nauczyciela 

W sprawie obiadów wegetariańskich oraz diet specjalnych prosimy o kontakt: szkolasuzuki@gmail.com 

Opłatę za udział i zakwaterowanie należy wnosić na konto:  
 

 

 

 

 

 

 

 
Obowiązują następujące terminy wpłat:  
- do dnia 15 kwietnia – zadatek na pobyt (tabela 1.) w wysokości 30% Pozostała część należności płatna w kasie Ośrodków w dniu przyjazdu.  

- do dnia 15 kwietnia – opłata za udział w VII TDS – opłata niższa (tabela 2.) 

- do dnia 30 kwietnia – opłata za udział w VII TDS – opłata wyższa (tabela 2.) 

Istnieje możliwość wykupienia dodatkowych dób (przed VII TDS lub po). Ośrodek proponuje na te dni stawki wynegocjowane dla uczestników 

VII TDS. Korzystanie z siłowni, piłkarzyków oraz tenisa stołowego jest bezpłatne dla osób zamieszkałych w OW Dąb. Cennik usług dodatkowych 

oraz opłaty za zwierzaki znajdują się na stronie ośrodka: www.dab-ustron.pogodzinach.net    
Ostateczny termin nadsyłania wpłat i formularzy upływa 30 kwietnia 2011r. 
Organizatorzy nie gwarantują spełnienia wszystkich żądań i wymagań uczestników zgłoszonych po tym terminie (ograniczenia mogą 
dotyczyć m.in. wyboru Ośrodka, opcji noclegu lub wyżywienia a także wydruku nazwiska uczestnika w planie TDS).  
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zaproponowania zakwaterowania w ośrodku innym niż wybrany przez Zgłaszającego, jeśli pula 

wolnych miejsc zostanie wyczerpana. Liczy się kolejność nadsyłania zgłoszeń i terminowe opłacenie zaliczki na pobyt.  

Za datę wpłaty uważa się datę zaksięgowania pieniędzy na koncie, a nie datę ich wysłania.  

Ewentualne prośby o rachunki możemy spełnić do 7 dni licząc od daty wpływu pieniędzy na konto. 

W przypadku odwołania uczestnictwa opłaty za udział w VII TDS nie będą zwracane.  

Organizatorzy nie odpowiadają za bezpieczeństwo uczestników VII TDS oraz szkody lub utratę mienia osobistego.  

Dzieci znajdują się pod opieką rodziców. Za ewentualne uszkodzenia sprzętu lub wyposażenia Rodzice lub prawni opiekunowie uczestników 

ponoszą odpowiedzialność materialną. 

Podpisanie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych oraz wizerunku 

uczestnika i Rodzica/Opiekuna (zdjęcia, nagrania DVD, foldery) dla potrzeb Organizatora zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych 

osobowych oraz Ustawą z dnia 04.02.94 o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 

 
 Data Podpis Rodzica / Opiekuna 

Szkoła Suzuki 
Elżbieta Węgrzyn 
Al. Piłsudskiego 66/14 
43-100 Tychy 
Multibank 30 1140 2017 0000 4902 0681 9546 

W tytule wpłaty prosimy wpisać  

imię i nazwisko uczestnika z dopiskiem: 

„opłata za udział w VII TDS  

– formularz DĄB” 
 


