ANMÄLNINGSBLANKETT ÄMNESKURS
Anmälan gäller från antagningen tills platsen sägs upp

Ifylles och skickas via epost eller post till Kulturskolans expediton senast 16 april

För mer information om uppsägningstid, våra ämnen, prislistor mm, se hemsidan www.hassleholm.se/kulturskolan
Förnamn elev

Efternamn elev

Personnummer elev

Adress

Postnummer och ort

E-post

Mobilnummer elev (om finnes)

Vårdnadshavares telefonnummer dagtid

Skola du ska gå i läsåret 2015

Kostnad per termin och ämne är 530 kr för alla Kulturskolans kurser. Antagning i mån av plats.
Minimum 26 lektioner/läsår

Fyll i vilket instrument du vill lära dig spela eller sång: ange gärna 3 alternativ.
På baksidan hittar du information om vilka instrument och kurser du kan välja.
Alt.1:

Alt. 2:

Alt. 3:

Följande kurser kan du välja även om du går en instrumentkurs.

Animation & film

Drama/Teater

Bild

Musikteori

Dans

Serieteckning

Digitalt musikskapande

Sångensemble

Särskilda önskemål:

Kostnadsfri kurs
Jag samtycker till att mitt barn får vara med på bild, film,
webb och i tryckt material:
Ja
Nej

• Anmälan till Kulturskolan är bindande. När undervisningen påbörjats kan återbetalning
ej ske. Vid utebliven betalning skickas påminnelse enl. kommunens policy, varvid
lagstadgad påminnelseavgift tas ut. Uppsägning av plats ska alltid ske till expeditionen
via epost eller telefon. Sista uppsägningsdag för höst och vår-terminen hittar du på vår
hemsida.
• All frånvaro måste anmälas. Upprepad frånvaro utan godtagbara skäl, innebär att platsen
kan övergå till annan elev.
• Kulturskolans undervisning bedrivs ofta under skoltid. Därför ska vårdnadshavare och elev
ta ansvar för att ev förlorat kunskapsstoff i det ordinarie skolämnet inhämtas på egen hand.
Härmed bekräftar jag att jag tagit del av den information om avgifter och betalningsansvar som gäller
på Kulturskolan Hässleholm. Om elev slutar under pågående termin så medges ingen reducering eller
återbetalning av avgiften.

Målsmans underskrift

Ort och datum

Kulturskolan Hässleholm
Rundelsgatan 9
281 39 Hässleholm

Räkningsmottagare(var god texta)

Räkningsmottageras underskrift

Telefon: 0451- 26 86 92
Telefax: 0451- 157 42

www.hassleholm.se/kulturskolan
epost: sara.bill.petersson@hassleholm.se

