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Înscriere – Instrumente de la JeKits 1 la JeKits 2

Numele școlii primare

Clasa

Numele de familie; prenumele elevului / elevei
Telefon privat

de serviciu

Data nașterii
Fax

E-mail

Adesa(Strade, Nr., Cod postal, Localitate)
Numele de familie, prenumele părintelui/tutorelui

Solictați reducerea taxelor?
Da ( prezentați dovada la înscriere)
Nu
Notă privind protecția datelor:
Datele sunt necesare pentru ca Școala de muzică Folkwang din orașul Essen să își îndeplinească în mod corespunzător sarcinile
în conformitate cu secțiunea 12 (1) din Legea privind protecția datelor NRW (DSG-NRW). În conformitate cu § 14 DSG-NRW,
acestea sunt trimise către Departamentul de contabilitate financiară al orașului Essen pentru a colecta taxa și către profesori
pentru planificarea orelor.
Participarea la procedura de debitare directă este obligatorie în conformitate cu secțiunea 7 (3) din statutele școlii de muzică
Folkwang. Înregistrarea devine obligatorie din punct de vedere juridic odată cu începutul cursului. Accept statutele și graficul
taxelor.

X
Data, Semnătura părintelui
Acord:
Sunt de acord ca fotografiile, muzica, sunetul și înregistrările de filme să fie procesate și utilizate ca parte a participării la lecțiile
școlii de muzică și la toate evenimentele și concertele conexe. Aceste date și fotografii, precum și înregistrări de muzică, sunet și
filme pot fi folosite și online (de ex. Internet, e-mail), offline (de ex. Suporturi de imprimare, suporturi audio și video) și în alte
suporturi (de ex. Radio) oferite pentru publicitate , presa și relații publice de către Școala de muzică. Îmi pot revoca
consimțământul privind protecția datelor în orice moment, cu efect pentru viitor.

X

Data, Semnătura părintelui
Solicitare instrument (vă rugăm să specificați 3 instrumente):

Puteți alege dintre: flaut, clarinet, saxofon, trompetă, corn, trombon, vioară, violoncel, contrabas, chitară, mandolină, baglama,
percuție, clape, pian, acordeon (clapele și pianul nu există în toate școlile!)
Vă rugăm să rețineți că este posibil ca să nu poată fi îndeplinită fiecare primă cerere de instrument , ci să fie luată în
considerarea a doua sau a treia opțiune.
Înălțimea copilului:
cm
(Aceste informații sunt importante pentru dimensiunea instrumentelor care urmează să fie achiziționate!)
Dispuneți de un instrument?
Da
Nu
(Dacă Da: tipul si marca , vă rugam ):
Taxa lunară de participare este de 26,00 EUR, pentru cls. a 2- a.
Pentru material didactic (de exemplu, cărți de muzică etc.), vă rugăm să adăugați o cheltuială anuală de până la 20,00 EUR.

