ZGŁOSZENIE - kurs skrzypcowy Kazimierz Dolny nad Wisłą 2017
1. Termin: 30 czerwca -06 lipca 2017
2. Miejsce pobytu Kazimierz Dolny nad Wisłą:
Zakwaterowanie:
Dom Pracy Twórczej w Kazimierzu Dolnym, ul. Małachowskiego 17, 24-120 Kazimierz Dolny
- zakwaterowanie w pokojach 2-3 osobowych
- wyżywienie: 3 posiłki – śniadanie, obiad, kolacja
3. program:
- 5 lekcji indywidualnych skrzypiec, możliwość gry w zespole
- opieka wychowawcy dla uczestników niepełnoletnich
- program fakultatywny wycieczki, rekreacja na świeżym powietrzu
OSOBA ZAWIERAJĄCA UMOWĘ
Osoba zawierająca umowę (opiekun)
Nazwisko i imię: ………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania:…………………………………………………………………………………………...
Telefon do kontaktu:…………………………………………………………………………………………..
Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………………….
DANE UCZESTNIKÓW WYJAZDU
Lp. Nazwisko i imię
Data
pesel
Adres zameldowania Adres zamieszkania
uczestnika
urodzenia
1.
2.
3.
4.
SKŁADNIKI CENY
3. Cena:
- Uczestnik kursu Cena 1250 zł
Cena zawiera: zakwaterowanie w terminie od 30 czerwca - 06 lipca 2017, wyżywienie, opieka
wychowawcy, realizacja programu,
- Rodzic – opiekun 800zł
4. Warunki płatności:
Zaliczka 300 zł. wpłata do 20.04.2017r.
Dopłata pozostałej kwoty do 20 maja 2017r.
Wpłaty prosimy kierować na konto: Centrum Rozwoju i Edukacji Champion
PKO Bank Polski 79144012730000000014935061 w tytule podając imię i nazwisko oraz dopisek Kurs
Skrzypcowy.

Zgłoszenie bez potwierdzenia w postaci zaliczki nie będą przyjmowane.
Potwierdzenie zakwalifikowania na kurs zostanie przesłane e mailem

W przypadku rezygnacji po 30 kwietnia osoba zawierająca umowę zobowiązuje się do pokrycia 50% kwoty
625 zł.
W przypadku odwołania imprezy z powodów obiektywnych organizator zwraca 100% kwoty 1250 zł na
wskazane konto.
W przypadku wcześniejszego wyjazdu uczestnika wpłata nie jest zwracana.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju i Edukacji w zakresie
niezbędnym do realizacji umowy.
Miejscowość: ..................................... dnia: .................
.................................................................
...............................................................................
podpis
Czytelny podpis osoby zawierającej umowę

Informacje dotyczące uczestnika:
Rok nauki gry na instrumencie ………………………………………………………………………………..
Imię i Nazwisko pedagoga ……………………………………………………………………………………..
Nazwa szkoły……………………………………………………………………………………………………..
Uczestnik zobowiązany jest przywieźć:
Pulpit, nuty do akompaniamentu, strój na koncert finałowy.

