
V Letnie Warsztaty Dzieci Suzuki w SANDOMIERZU   

05 – 09 sierpień 2015 r.
 Dane uczestnika:
Imię: Nazwisko:
Data urodzenia: Zeszyt: Utwór (numer):
Imię i nazwisko nauczyciela:
Czy chcę grać solo na koncercie?                                                        (Jeśli “tak” wypełniamy załącznik “koncert solowy”)

Instrument:

Dane opiekuna prawnego dziecka:
Imię: Nazwisko:
Adres:
Telefon: e-mail:

Dane  osoby sprawującej  opiekę nad uczestnikiem  podczas warsztatów:
Imię: Nazwisko:

Telefon: pesel:  

Brak opiekuna – wpisujemy “kolonie”, wypełniamy załącznik “zgoda rodziców” oraz doliczamy 80 zł do 
wpłacanej sumy.
Rezerwuję ____ osobowy pokój dla rodziny
w  Pensjonacie Królowej Jadwigi

Rezerwuję posiłki dla ________ osób 
w Pensjonacie Królowej Jadwigi

Dodatkowa rytmika i plastyka – wypełniamy w przypadku chęci uczestnictwa dziecka nie będącego uczestnikiem 
warsztatów. Koszt zajęć w wysokości 80 zł od dziecka prosimy doliczyć do wpłacanej sumy.   
1. Imię: Nazwisko: Data ur.
2. Imię: Nazwisko: Data ur.

Koszty:
    wpłata do 10.05.2015 wpłata po 10.05.2015.

pierwsze dziecko 250 zł. 280 zł.

drugie dziecko (i trzecie po terminie 10.05.15r) 230 zł. 260 zł.

dopłata do trybu kolonijnego   80 zł.   80 zł.

dziecko na  dodatkową rytmikę   80 zł.   80 zł.

razem: razem:                   

Ostateczny termin wpłat i wysyłania formularzy upływa z dniem 30.06. 2015 r.
Opłaty należy wnieść na konto:

BRE SA-WBE/Ł
40 1140 2004 0000 3102 3029 1271

W tytule wpłaty prosimy wpisać: imię i nazwisko ucznia 
z dopiskiem:   „Warsztaty w Sandomierzu”

Skan  wyraźnie (!!!) wypełnionego i podpisanego 
formularza oraz dowód wpłaty należy  przesyłać na

 adres mail:           bralewska.anna@gmail.com

lub na adres:    Anna Bralewska  Pruszków 
ul. Dębowa 14  98-160 Sędziejowice 

W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach wpisowe nie będzie zwracane.
Za bezpieczeństwo dzieci biorących udział w  Letnich Warsztatach odpowiedzialność ponoszą zgłoszone w formularzu osoby sprawujące opiekę 
nad dzieckiem podczas warsztatów. Za dzieci przebywające na warsztatach bez opiekunów odpowiadają 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 29.08.97 
o ochronie danych osobowych oraz Ustawą z dnia 4.02.94 o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

--------------------------------------------------------                                             -----------------------------------------------------------
                           data                                                                                                                podpis
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