
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS

Név:
Neme:

(kérjük aláhúzni)
férfi       nő  

TAJ szám:

Telephely: Tanszak: Évfolyam:

Ország, ahol született:

Születési idő:

Apa neve:

Kelt:

       tanszak:

       tanszak:

Kelt:

szülő vagy nagykorú tanuló aláírása

NYILATKOZAT (2) - TANDÍJ FIZETÉSRŐL

Nyilatkozom, hogy tandíjat fizetek, mert:

 O   gyermekem térítési-díj fizetése mellett, más alapfokú művészetoktatási intézményben már tanul

 O   a Hang- Szín- Tér Művészeti Iskolában alapfokú művészetoktatáson térítési-díj fizetése mellett már más tanszakra jár

 O   Nem tanköteles (16  évet betöltött)  és középfokú közoktatási intézményben nappali tagozaton nem tanul, vagy felsőfokú   

       tanulmányokat folytat, vagy dolgozik.

A Hang- Szín- Tér Művészeti Iskola szolgáltatását tandíj fizetése mellett veszem igénybe. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a tandíjat 

(55000 Ft/félév/fő) határidőre befizetem (I. félév: szeptember 15.; II. félév: február 15.).

Jelen nyilatkozat aláírásával egyben hozzájárulok, hogy a Hang-Szín-Tér Művészeti Iskola a megadott személyes adatokat kezelje.

szülő vagy nagykorú tanuló aláírása

Az alábbi nyilatkozatok egyikét szíveskedjen aláírni!

Telefonszám:

Gondviselő neve:

Oktatási intézmény ahol a jelentkező nappali tagozaton tanul:  *  általános iskola   *  középiskola  *  főiskola / vagy:  * munkahely ahol dolgozik    

neve, címe:

Levelezési címe:

NYILATKOZAT (1) - TÉRÍTÉSI-DÍJ FIZETÉSRŐL 

Nyilatkozom, hogy a Hang- Szín- Tér Művészeti Iskola szolgáltatását (alapfokú művészetoktatáson) térítési-díj fizetése mellett veszem

igénybe. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a térítési-díjat határidőre befizetem (I. félév: beiratkozáskor, illetve pótbeiratkozás esetén

szeptember 15.; II. félév: február 15.). 

Bankszámla: Hang-Szín-Tér Művészeti Iskola 11736044-20009441,  a közleményben tüntessék fel a tanuló nevét és tanszakát!

Csoportos foglalkozás (tánc, képzőművészet, színjátszás): 6-17 éves tanulók: 13000 Ft/fő/félév; 18-22 éves tanulók: 15000 Ft/fő/félév.

Egyéni zeneoktatás: 6-17 éves tanulók: 15000 Ft/fő/félév; 18-22 éves tanulók: 18000 Ft/fő/félév. 

(információ: www.hangszinter.hu; 22/410-955; alapfok@hangszinter.hu)

Térítési-díj ellenében az oktatás igénybe vehető: a szeptember 1-ig betöltött 6 éves kortól a középfokú közoktatási intézményben,

nappali tagozaton folytatott tanulmányok befejezéséig, maximum 22 éves korig. 

A tanulmányokat 16 éves kortól iskolalátogatási igazolással kell igazolni, szeptember 15-ig! Igazolás hiányában a tanuló tandíjat köteles

fizetni!

E-mail (olvasható írással)

Születési hely:

Állampolgárság:

Anya születési neve:

Lakcím:

HALLGATÓI NYILVÁNTARTÁSI LAP – 2021/2022.
(A nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott nagybetűvel kell kitölteni!)

Tanár neve:

Oktatási azonosító:

iskola neve:

telephely:

H A N G - S Z Í N - T É R
M ű v é s z e t i  I s k o l a

8053 Bodajk, Petőfi S. u. 7.   /    Telefon: +36 22 410 - 955   /   alapfok@hangszinter.hu /  www.hangszinter.hu


