
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

WARSZTATY WIOLONCZELOWE w Fundacji Cordis
ul. Jeziorna 31, 16-300 Augustów
tel. 87 644-31-61
Organizator: Dorota Bojarczuk, tel.: 509 092 903

Dane uczestnika:

Dane rodzica/opiekuna (dotyczy kandydatów niepełnoletnich):

Imię

Imię

Data urodzenia

Kod pocztowy

Kod pocztowy

email

Poziom nauczania

Informacje o stanie zdrowia uczestnika, dieta, alergie; informacje o których powinien wiedzieć opiekun warsztatów

Nazwa szkoły, uczelni, w której kandydat(ka) się uczy

Adres zamieszkania (ulica, nr domu/mieszkania)

Adres zamieszkania (ulica, nr domu/mieszkania)

Nazwisko

Nazwisko

Miejsce urodzenia

Miejscowość Numer telefonu

Miejscowość

Numer telefonu
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Warsztaty:

Proszę o przyjęcie mnie na kurs: 

Pragnę uczyć się w klasie prof.:

Utwory nad którymi chcę pracować:

A - kurs mistrzowskiej interpretacji muzycznej  (1550 zł)

B - kurs improwizacji (1300 zł)

A+B  (1800 zł)

(opłaty zawierają część metodyczną, wyżywienie, noclegi i opiekę)

(w przypadku wyboru 2 nauczycieli, proszę zaznaczyć
dwie kratki i proporcje godzinowe, np. 2 i 3, 1 i 4 itp. - max. 5h)

Miejscowość, data

Oświadczam, że zapoznałem się z wszystkimi informacjami zawartymi na stronie internetowej
www.warsztaty-wiolonczelowe.pl i akceptuję zasady uczestnictwa w kursach

Oświadczam, że jestem ubezpieczony od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w tym zgłoszeniu dla potrzeb
niezbędnych do procesu rekrutacji i dokumentacji kursów, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (tj.Dz.U. z 2015r.
poz. 2135 z późn. zm.)

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany - wynika to z możliwości
organizacyjnych.

Formularz należy wypełnić i wysłać emailem na adres: bd@warsztaty-wiolonczelowe.pl
Podpisany oryginał należy przywieźć na warsztaty do Augustowa.

Dorota Bojarczuk

liczba godzin 
(max. 5h)

Magdalena Bojanowicz

Marcin Zdunik

Bartosz Koziak

Jacob Shaw

Podpis rodzica/opiekuna i uczestnika warsztatów
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