
PŘIHLÁŠKA
do základních kurzů tance a společenské výchovy

2014

Přihlašuji se do základních kurzů tance a společenské výchovy pořádaných
Kulturním střediskem města Blanska pod vedením Aleny Míšenské a Romana
Matala,  Jana   Jeřábka  a Karolíny  Michalíkové.

Před zahájením kurzů uhradím v kanceláři KSMB kurzovné ve výši 1000,- Kč
a obdržím průkazku, která mě bude opravňovat ke vstupu na 10 lekcí,
2 prodloužené a 1 závěrečný ples. Během konání kurzů se zavazuji
respektovat pokyny vyučujících a pořadatelů.

Jméno a příjmení: ………………………………………………………

Adresa bydliště: ………………………………………………………

Škola, třída: …………………………………….…….................

Telefon, e-mail: …………………………………….…....…

 v …………………….. dne …………………..

            ……………………………………….
            podpis frekventanta, 

                                  příp. jeho zákonného zástupce

První lekce se uskuteční ve   ČTVRTEK 18. září 2014 ve dvou
kurzech  A a B, do kterých budou uchazeči rozděleni dle počtu slečen, pánů a
příslušnosti ke škole. Kurzy se potom budou střídat dle tanečního kalendáře od
17.00 a od 19.30 hodin.

Další     informace:     KSMB   -L  ea     Stejskalová,     tel.     516     414     642   
Pro individuální zájemce je přihláška k dispozici denně v recepci  Kulturního
střediska města Blanska, Hybešova 1, (Dělnický dům Blansko).
Vyplněnou přihlášku a kurzovné odevzdávejte ve dnech:

 8.9. - 11.9.2014 do 17.oo hodin   v kanceláři KSMB
              JINÝ TERMÍN DLE TEL. DOMLUVY

Osobní údaje uvedené na přihlášce slouží výhradně pro potřeby pořadatele a nebudou
poskytnuty dalším osobám.
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