Milan Klipec

PAPRSEK

Markéta Amerighi

Zapsaný spolek Paprsek Mladá Boleslav
IČO: 67 67 36 94

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

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

PŘIHLÁŠKA – školní rok 2017/2018
VYPLŇTE ČITELNĚ HŮLKOVÝM PÍSMEM

Zařazení (zaškrtněte vybraný obor)
ZÁKLADNÍ (do 7-9 let)

POKROČILÝ

VÝBĚROVÝ

Údaje o uchazeči
Jméno

Datum narození

Příjmení

Tel. číslo

Adresa bydliště

e-mail

Údaje o zákonném zástupci
Jméno a příjmení zákonného zástupce
Ulice, č. p.
PSČ, město
telefon
e-mail
PODMÍNKY PRO ČINNOST SBORU PAPRSEK VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018
ŠKOLNÉ

B – ZÁKLADNÍ SBOR

základní půlroční poplatek + členský příspěvek

1.250,- Kč (750,- + 500,-)/osoba

C, D – POKROČILÉ SBORY

základní půlroční poplatek + členský příspěvek

2.000,- Kč (1.500,- + 500,-)/osoba

Navštěvují-li sourozenci základní a pokročilý sbor, mají slevu 300,- Kč z celkové částky za základní půlroční poplatek.
Poplatky nejsou závislé na počtu zkoušek ani eventuálních absencí, jsou fixní.
Členský příspěvek 500,- Kč se v případě, že chodí do sborů sourozenci, platí pouze jednou.
PLATBA

DĚTI OD 7 LET (SBORY B, C, D, KDS)

č.ú.: 481884379/0800

do poznámek napište: JMÉNO DÍTĚTE

Sankce při neprovedení plateb: I. upomínka – II. upomínka – vyloučení ze sboru.
Stálými, event. dočasnými členy výběrového sboru mohou být současně vybraní členové pokročilého sboru, platí však pouze jedno školné.
Docházka na zkoušky a vystoupení sboru je povinná. Absenci je třeba s dostatečným předstihem omlouvat. Opožděné omluvy, neomluvené
absence i celkový nezájem o práci, může být podnětem návrhu na vyloučení ze sboru. Zrušení členství musí být písemně oznámeno rodiči
nebo plnoletými členy sboru. Zrušení členství ze strany vedení sboru musí být projednáno s rodiči s udáním důvodů!
Přihláška má platnost pouze pro školní rok 2017/2018.

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

Podpis žáka _______________________

Datum ________________________________

Přijato dne _______________________

