TEATR JUNIOR

sezon 2015/2016

81-372 Gdynia, Plac Grunwaldzki 1
tel. 58 78 55 815, e-mail: teatrjunior@muzyczny.org

miejsce zajęć: Akademia Muzyki Rozrywkowej, Gdynia, ul. Hryniewieckiego 10B 60
(koło bramy DALMOR SA, na przeciwko budynku Sea Towers)

KARTA ZGŁOSZENIA
II semestr: 30 stycznia – 28 maja 2016
Prosimy wypełnić CZYTELNIE !
IMIĘ I NAZWISKO
UCZESTNIKA
ROK URODZENIA
ADRES ZAMIESZKANIA
ulica, nr domu, nr lokalu

kod, miejscowość

TELEFON RODZICÓW
LUB OPIEKUNA
E-MAIL RODZICÓW
LUB OPIEKUNA
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zgodnie z ustawą o ochronie danych wyłącznie na potrzeby
administracyjne Teatru Junior, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych
(Dz.U. 2014.1182 t.j)
**Uczestnik przenosi na Teatr nieodpłatne prawa do rozporządzania wszystkimi materiałami, na których utrwalono pracę
i wizerunek uczestnika dla celów archiwalnych, reklamowych i promocyjnych Teatru Junior.

Nazwa warsztatów

Prowadzą

Opłata Termin
za
semestr

Wiek
WYBÓR
Uczestnika zaznaczyć
„X”

Katarzyna Kania

300 zł

5 - 7 lat

Maria Tomaszewska

300 zł

Taniec nowoczesny

Teatrzyk „Juniorek”
zajęcia
muzyczno-ruchowe

sobota
g. 11.oo – 12.oo
sobota
gr. I g. 12.oo – 13.oo
sobota
gr. II g. 13.oo – 14.oo

5 – 7 lat

…......................................................
podpis Rodzica lub Opiekuna

REGULAMIN
uczestnictwa w zajęciach Teatru Junior
1. Uczestnictwo w zajęciach Teatru Junior jest dobrowolne.
2. Uczestnictwo w zajęciach osób poniżej 18 lat wymaga pisemnej zgody Rodziców lub Opiekuna
(podpis na KARCIE ZGŁOSZENIA)
3. Rezerwacja miejsc dokonywana jest na podstawie prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia nadesłanej
na adres teatrjunior@muzyczny.org oraz potwierdzonej wpłaty za semestr.
4. Nadesłanie do Teatru JUNIOR karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków zawartych w
Regulaminie uczestnictwa.
5. Płatność za zajęcia należy dokonać za jeden semestr z góry do 6 lutego za II semestr,
na numer konta:
Teatr Junior, Plac Grunwaldzki 1, 81-372 Gdynia,
tytułem: WARSZTATY oraz imię i nazwisko Uczestnika
numer konta: 80 1160 2202 0000 0002 5479 4696
6. Nie można dołączyć do grupy po rozpoczęciu semestru, chyba że za zgodą prowadzącego,
w indywidualnych przypadkach.
7. W przypadku uzasadnionej rezygnacji z warsztatów Uczestnik może ubiegać się o częściowy, stosunkowy
zwrot wpłaconej kwoty, jednak nie większy niż 50%.
8. Na zajęciach obowiązuje wygodny strój, odpowiedni do poszczególnych zajęć warsztatowych, określony
przez Instruktora.
9. Pedagodzy oczekują przy wejściu i prowadzą Uczestników do sali gdzie odbywają się warsztaty, dlatego
należy przychodzić punktualnie.
10. Uczestnik ma obowiązek przestrzegania obowiązujących w budynku AMR przepisów BiHP
oraz P-poż.

