Jelentkezési lap a 2019/2020-as tanévre
Jelentkező neve

Oktatási azonosítója*

Születés helye**

Születés ideje

Állampolgársága

Anyja születéskori neve
Anyja neve

Anyja telefonszáma

Gondviselő neve

Gondviselő telefonszáma

E-mail cím***
Lakcím
Tartózkodási cím
Választott tanszakok (rangsorban)

1:

2:

3:

A gyermek 2019/20-as tanévben várható közismereti iskolája és évfolyama:
Rendelkezik-e művészetoktatási bizonyítvánnyal?
(A megfelelő választ kérjük aláhúzni, vagy bekarikázni!)
*

nem
igen melyik művészeti ágban?

11 számjegyű kód, ami megtalálható a diákigazolványon, vagy kikérhető a gyermek közoktatási intézményétől.

** Nem magyarországi helység esetén az országot is kérjük feltüntetni!
*** Több e-mail cím is megadható, amennyiben mindkét szülő/gondviselő igényli a közvetlen kapcsolattartást!

A Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola felhívja figyelmét, hogy a nyomtatvány kitöltése során felvételre kerülő személyes adatait/gyermeke személyes
adatait az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében és az Intézmény Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltaknak
megfelelően kezeli, amelyet megtekinthet az Intézményben, valamint az Intézmény honlapján (http://nami.hu/). A személyes adat megadásával Ön
tudomásul veszi a feltárt személyes adat meghatározott kezelését.
Az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat 15. számú mellékletét (Adatvédelmi tájékoztató az Intézmény működésével összefüggő adatkezelésekről)
megismertem és az abban foglaltakat tudomásul veszem.

Aláírás…………………………………………………………………….

Kelt:……………………………………………
"

v v v v v v v "

Választható tárgyak:

v v v v v v v "

v v v v v v v "

Díjak/ év

térítési/ év

fenntartói/ év

össz/ 10 hó

v v v

óraszám/ hét

Egyéni

Csoportos

Egyéni hangszer

44 000 Ft

50 000 Ft

9 400 Ft

2x30p egyéni, 2x45p csoportos

Cimbalom

Játssz zenét!

Szolfézs-ZEK

44 000 Ft

16 000 Ft

6 000 Ft

2x45p csoportos

Furulya

(szolfézs előkészítő,

Játssz zenét!

26 000 Ft

0 Ft

2 600 Ft

2x45p csoportos

Néptánc előképző

26 000 Ft

0 Ft

2 600 Ft

2x45p csoportos

Néptánc

44 000 Ft

10 000 Ft

5 400 Ft

4x45p csoportos

Grafika és festészet

44 000 Ft

4 000 Ft

4 800 Ft

4x45p csoportos

Színjáték

44 000 Ft

4 000 Ft

4 800 Ft

4x45p csoportos

Fuvola

két évfolyam)

Gitár

Szolfézs-ZEK, -FEK

Gordonka

(4 fős csoport,

Hegedű
Klarinét
Ütő

zongora, furulya, egy
évfolyam)
Grafika és festészet

Trombita

Néptánc

Zongora

Színjáték

Kedves Jelentkező!
Köszönjük, hogy a Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskolát választotta!
A 2019/20-as tanévre jelentkezni 2019. május 13 és 23-a között lehet, a kitöltött, aláírt jelentkezési lap
leadásával. Az egyéni hangszeres, Szolfézs-ZEK, -FEK, és a Színjáték tanszakokra képességfelmérő felvételi
elbeszélgetés után lehet csak bekerülni. Ezek időpontjáról és körülményeiről 2019. május 24-ig küldünk
értesítést. A többi csoportos tárgyra a létszám határáig érkezési sorrendben vesszük fel a gyermekeket. A
felvételi eredményekről június 3-ig értesítjük a jelentkezőket. A felvételt nyert gyermekek beíratása ezt
követően személyesen az irodában történik, legkésőbb 2019. június 7-ig a szülői nyilatkozat leadásával, és a
térítési díj első részének befizetésével.

