Anmälningsblankett Nybörjare

Ankom: ___/___ 2018

Anmäla Dig till Kulturskolan nu.
Vi erbjuder Dig bild, dans, film, kör, sång, teater och/eller spela ett instrument.
Ange en etta (1) för det instrument du vill spela i första hand och en tvåa (2) för ditt andrahandsval.
Vår eftermiddags och kvällsverksamhet fortsätter i vanlig ordning.
Där får du delta i bild, dans, film, teater och/eller kör, där du väljer kör efter din ålder. Vill Du delta i flera av dessa
skriver Du 1a, 1b osv. eller enbart i en så skriver Du 1, 2 som andrahandsval, 3 osv.
Körerna är Luna Cantus 5-9 år, Stella Cantus 10-12 år, Galaxia Cantus 13 år och äldre.
Du måste också skriva ditt körval på raden till höger om rutan.
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Keyboard
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Trummor/

från och med åk7

____________

Teater

Slagverk

Vi på Kulturskolan fotograferar/filmar våra elever och verksamheter bl.a. för att använda på hemsidan, i affischer, annonser
och tidskrifter. Även Sollefteå kommun kan komma att använda bilderna i sitt arbete med att profilera kommunen.
Vi vill nu ha ditt godkännande för att få publicera dessa så skicka in den bifogade blanketten med ditt medgivande.
Jag vill hyra instrument:

Ja

Nej

Understrukna instrument finns ej för uthyrning.

Elevuppgifter
Namn_________________________________________ Personnummer________________________________
Adress_________________________________________Postnr/ort____________________________________
Telefonnummer, hem_____________________________ Mobil/arbete _________________________________
Mailadress________________________________________________________
Skola nästa läsår_________________________________ och klass__________
Du som anmäler dig till vår eftermiddags-/kvällsverksamhet skriv vilken tid du tidigast kan börja:________________
Detta bör Kulturskolan veta om mitt barn (ex. sjukdomar): ____________________________________________

Målsmans namn_____________________________ Personnummer____________________
Målsmans underskrift________________________________________________________
(Jag har tagit del av Kulturskolans informationsblad.)
Syskon:
Namn:________________________________________________ Personnummer________________________
Namn:________________________________________________ Personnummer________________________
Blanketten skickas snarast till Kulturskolans expedition: Kulturskolan Sollefteå, Hullsta Gård, 881 31 Sollefteå.
Vid ev. frågor: ring Kulturskolechef Marie Sundelin 0620-68 24 28 eller Intendent Anders Thor 0620-68 24 03.
Det är viktigt att blanketten kommer in i tid. Vid kö så gäller ankomstdatum som turordning.
Målsman måste skriva under anmälan. www.solleftea.se/kulturskolan

