Milan Klipec

ART STUDIO

Markéta Amerighi

škola moderní hudby
Laurinova 387/12, 293 01 Mladá Boleslav
tel. : 326 321 393

tel.: 602 168 985
mail: milanklipec@seznam.cz
tel.: 602 364 536
mail: marki.amerighi@gmail.com

PŘIHLÁŠKA šk.r. 2017/2018
VYPLŇTE ČITELNĚ HŮLKOVÝM PÍSMEM

VÝUKA (zaškrtněte vybraný obor)
KYTARA

KLÁVESY

FLÉTNA

BASSKYTARA

ZPĚV

KAPELA

CHCI NAVŠTĚVOVAT (zaškrtněte vybraný druh výuky)
INDIVINDUÁLNÍ VÝUKA

PÁROVÁ VÝUKA

SKUPINOVÁ VÝUKA

Údaje o uchazeči
Jméno

Datum narození

Příjmení

Tel. číslo

Adresa bydliště

e-mail

Údaje o zákonném zástupci
Otec

Jméno a příjmení
e-mail
Tel. číslo
Tel. číslo do zaměstnání

Matka

Jméno a příjmení
e-mail
Tel. číslo
Tel. číslo do zaměstnání
PODMÍNKY PRO ČINNOST VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018 – ART STUDIO (dále AS)

Zápisné – jednotný tarif je 500,- Kč. Zápisné musí být zaplaceno ihned s odevzdáním přihlášky. Bez jeho úhrady jsou přihlášky
bezpředmětné. U osob, které nastoupí v průběhu školního roku, bude zápisné procentuálně sníženo. Zápisné nevracíme!
ŠKOLNÉ

INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA

Základní sazba je určena dohodou s vyučujícím v rozsahu 250,- až 350,- Kč, dle druhu výuky
za vyuč. hodinu (45 minut).
Platba se provádí předem, nezaplacená hodina nebude započata.
Omluva absence 24 hodin předem osvobozuje od platby za neuskutečněnou výuku. Omluva
v den konání snižuje sazbu na 50%, neomluvená absence znamená úhradu 100% sazby.
Dodatečná omluva nemění způsob finančního vyrovnání.

PÁROVÁ VÝUKA

Základní sazba je 200,- až 250,- Kč za vyučovací hodinu (45 minut).
Platí tytéž podmínky, jako u individuální výuky, včetně dohody o tarifu.

SKUPINOVÁ VÝUKA

Základní platba je 500,- Kč za zkoušku (90 minut) se dělí počtem členů skupiny, bez ohledu na
momentální stav přítomných – je fixní.

Docházka na výuku a zkoušky skupin je povinná. Absenci je třeba s dostatečným předstihem omlouvat. Opožděné omluvy,
neomluvené absence i celkový nezájem o práci, může být podnětem návrhu na vyloučení, přičemž budou vráceny prostředky pouze
za předplacené nerealizované školné. O stavu plateb budou žáci pravidelně informováni na nástěnných tabulích školy. Informovat
se o finančním urovnání vzájemné spolupráce jsou povinni rodiče!
Předplatné 5 – 10 lekcí předem = 10% bonus!

Souhlasím s uvedenými Podmínkami pro činnost.
Podpis zák. zástupce _____________________

Podpis žáka ___________________

Datum________________________________

Přijato AS dne_________________

