Záväzná prihláška – MUZIGANSKÁ ŠKOLA
Muziganské Priepasné 2019
*ak účastník nedovŕšil 18 rokov, vypĺňa jeho zákonný zástupca

Priezvisko, meno účastníka

Dátum narodenia

Adresa
ulica:   
PSČ, mesto:   
Kontakt:
Telefón (mobil):   
E-mail:   
NÁSTROJ:

Hráčska úroveň
(označte “x”):

začiatočník
špec. požiadavky na stravu (vegetarian, bezlepok…)


pokročilý

Zúčastním sa  (označte “x”):
štvrtok
piatok
sobota
nedeľa

V
R
O
V
R
O
V
R










* Súhlasím a beriem na vedomie, že sa moja dcéra/môj syn ……………………………………………….........
narodená/ý ……………………………. bydliskom ………………………………………………………................
zúčastní v dňoch 16. – 19. 8. 2018 Muziganskej školy.



V ……………………………. dňa ………………………	…………………………………………....
	podpis účastníka/zákonného zástupcu

Účastnícky poplatok 30 € na osobu zahŕňa náklady na stravu a ubytovanie (lektorský poplatok je hradený z finančných prostriedkov Fondu pre podporu umenia). Poplatok je fixný bez ohľadu na čas strávený na podujatí a vypláca sa na mieste.

Podpísanú prihlášku je potrebné poslať do 31. 7. 2018 na adresu:
Centrum tradičnej kultúry v Myjave, Partizánska 290/17, 907 01 Myjava
alebo e-mailom na muziganske.priepasne@gmail.com  a podpísať na mieste.

Info: Peter Obuch – 034/621 32 52, 0918/968 706

Vyplnením záväznej prihlášky poskytuje účastník súhlas na spracúvanie poskytnutých osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.


---------------------------------------------------------------------------

Záväzná prihláška
ŠKOLA TANČENIA / Detská ŠkoliČka
Muziganské Priepasné 2019
*ak účastník nedovŕšil 18 rokov, vypĺňa jeho zákonný zástupca

Priezvisko, meno účastníka

Dátum narodenia

Adresa
ulica:   
PSČ, mesto:   
Kontakt:
Telefón (mobil):   
E-mail:   
Tanečná úroveň
(označte “x”):

začiatočník
špec. požiadavky na stravu (vegetarian, bezlepok…)


pokročilý

Zúčastním sa  (označte “x”):
štvrtok
piatok
sobota
nedeľa

V
R
O
V
R
O
V
R










* Súhlasím a beriem na vedomie, že sa moja dcéra/môj syn ……………………………………………….........
narodená/ý ……………………………. bydliskom ………………………………………………………................
zúčastní v dňoch 15. – 18. 8. 2019 Muziganského Priepasného.


V ……………………………. dňa ………………………	…………………………………………....
	podpis účastníka/zákonného zástupcu


Účastnícky poplatok 30 € na osobu zahŕňa náklady na stravu a ubytovanie (lektorský poplatok je hradený z finančných prostriedkov Fondu pre podporu umenia). Poplatok je fixný bez ohľadu na čas strávený na podujatí a vypláca sa na mieste.

Podpísanú prihlášku je potrebné poslať do 31. 7. 2019 na adresu:
Centrum tradičnej kultúry v Myjave, Partizánska 290/17, 907 01 Myjava
alebo e-mailom na muziganske.priepasne@gmail.com a podpísať na mieste.

Info: Peter Obuch – 034/621 32 52, 0918/968 706

Vyplnením záväznej prihlášky poskytuje účastník súhlas na spracúvanie poskytnutých osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.


