
PŘIHLÁŠKA
do pokračovacích kurzů tance a společenské výchovy

2018/2019

Přihlašuji se do základních kurzů tance a společenské výchovy, pořádaných
Kulturním střediskem města Blanska, pod vedením manželů Aleny a Jiřího
Míšenských.

Před zahájením kurzů uhradím v kanceláři KSMB kurzovné ve výši 800  Kč
a obdržím průkazku, která mě bude opravňovat ke vstupu na pět lekcí a jeden
závěrečný ples, a zároveň bude sloužit jako doklad o zaplacení. 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

Souhlasím  s  poskytnutím  osobních  údajů  pro  informace  o  tanečních
kurzech.
□ SOUHLASÍM  □ NESOUHLASÍM  

První lekce se uskuteční ve čtvrtek  17. ledna 2019 v 19:00 hod. 
Termíny kurzů:    17.01., 24.01., 30.01., 07.02., 21.02. 2019
                                28. 02. 2019 - závěrečný  ples
Další informace: KSMB - Lea Doleželová Stejskalová, 
telefon - 516 414 642 

Vyplněnou přihlášku a kurzovné odevzdávejte ve dnech:
11.12., 18.–19.12.2018 

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