
 

 

Szülői nyilatkozat a 2021/22-es tanévre 
(Az eredeti példányt kérjük, legkésőbb 2021. szeptember 1-ig juttassa el irodánkba!) 

 

Növendék neve: ...................................................................................................................................... 

Tanszak(ok):1..........................................   2...............................................   3................................................ 

Alulírott ......................................................................................................(szülő/gondviselő/nagykorú növendék neve)  

büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem (kérjük x-szel jelölje), hogy a 2021/22-es tanévben 

 gyermekem térítési díj fizetése mellett jár a NAMI-ba a fent megjelölt tanszakon. (Azaz más művészeti 

iskolába nem jár, vagy ha igen, akkor ott tandíjat fizet.) 

gyermekem tandíj fizetése mellett jár a NAMI-ba a fent megjelölt tanszakon. (Más alapfokú 

művészetoktatási intézménybe jár és ott térítési díjat fizet.)  

gyermekem térítési díj-mentességet élvez (hátrányos helyzetű, ill. halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 

– jegyzői határozat alapján, vagy testi-, érzékszervi-, értelmi-fogyatékos, autista – orvosi igazolás alapján)(*) 

gyermekem szolfézs-kötelező tárgyra vendégtanulóként jár a NAMI-ba fenntartói díj ellenében, térítési 

díjat másik intézménynek fizet. Az intézmény megnevezése:………………………………………………… 

 

Tudomásul veszem, hogy a térítési díj összegéből kedvezmény a hatályos törvények szerint nem adható (tanévközi 

tanszakelhagyás esetén sem), annak meg nem fizetése a tanulói jogviszony megszüntetésével jár. A térítési-/tandíj 

befizetésének határideje: I. félév 2021.09.01., II. félév 2022.02.01 

 

Vállalom, hogy fenti növendék 2021/22-es tanévben – a tanszakának/tanszakainak megfelelően - előírt fenntartói díját 

(alapítványi hozzájárulás) a Nagykovácsi Zenei Alapítvány részére az alábbi határidők szerint két részletben 

megfizetem: I. félév 2021.11.01., II. félév 2022.04.01. (**) 

 

Tudomásul veszem és elfogadom, hogy amíg gyermekem tanulói jogviszonyának megszüntetésére vonatkozó 

kérésemet nem juttatom el írásban az irodába, addig az ő művészeti oktatása törvényes és vállalt díjainak határidőre 

történő befizetési kötelezettsége jogerősen fennáll. 

 
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. 

 

Nagykovácsi, 2021…………..……………    ……………………………………………………. 

   aláírás 

* Az erről szóló igazolás másolatát legkésőbb 2021. szeptember 30-ig  kell benyújtani. 

** Támogatási kérelmet – az alapítványi hozzájárulás csökkentéséről – a Nagykovácsi Zenei Alapítvány kuratóriumához lehet beadni 2021. 

szeptember 30-ig. A nyomtatvány az iskola honlapjáról letölthető, vagy az irodában igényelhető. 

http://nami.hu/

