Formular de înscriere 2016
- Secțiunea Muzică -

Nume, prenume: _________________________________________________________________

Numele părintelui/tutorelui, profesia: _________________________________________________
Telefon părinte: _______________________, email părinte: ______________________________
Adresă:_________________________________________________________________________
Vârstă cursant: ______, data naşterii: ________________, Telefon : _______________________
Email : ____________________________________ Facebook : ___________________________
Înscriere la cursul de:

□ lecții individuale vioară

/

□ lecții individuale pian

□ Learning Irish Tunes - Lead / □ Learning Irish Tunes – Harmony / □ Learning Irish Tunes - Session

Studii/Profesia: _________________________________________ Clasa/Anul : _______________
Experienţă anterioară în muzica instrumentală (durata şi şcoala): ___________________________
________________________________________________________________________________
Motivul înscrierii: _________________________________________________________________
De unde am aflat despre STEYsha? __________________________________________________

□ Sunt / □ Nu sunt disponibil pentru ore suplimentare de curs ce pot surveni pe parcurs.

DATA

SEMNĂTURĂ CURSANT

SEMNĂTURĂ PROFESOR

___________________

________________________

_________________________

Regulament STEYsha School of Irish Dance
- Secțiunea muzică -

1.
2.

Pentru înscriere, se completează un formular cu date de bază despre viitorul cursant și o copie a regulamentului.
Formularul cu declarația și regulamentul completate și semnate se trimit în avans prin mail, sau se completează în
persoană la sala de dans înainte de primul curs. La înscriere se primește un card de cursant pentru ținerea evidenței
plăților lunare și a altor eventuale beneficii.
3. Taxa de curs este fixă, conform prețurilor actualizate, bazată pe posibilitățile de frecvență pentru care se optează la
începutul lunii. Taxa lunară nu este negociabilă în cazul unor ore la care cursantul nu a participat în luna anterioară sau
curentă și este nerambursabilă. Orice sumă achitată pentru cursuri la care dansatorul nu a participat nu poate fi
considerată plată parțială sau totală pentru taxa lunii în curs.
4. Taxa de curs se achită în numerar (sau prin transfer bancar cu acordul profesoarei) în prima zi din lună (înaintea primului
curs din lună), iar în caz contrar, participarea la curs se reduce la asistarea de pe margine până la efectuarea plății.
5. Cursurile au o durată de 60 de minute, iar cursanții trebuie să fie în sala de dans cu cel puțin 10 minute înainte de ora
stabilită pentru începerea cursului.
6. Bijuteriile și alte accesorii, cât și telefoanele mobile vor fi lăsate în vestiar pe toată durata cursului.
7. Folosirea parfumurilor și pulverizarea deodorantului în sala de dans/vestiare și toaletă sunt interzise.
8. Accesoriile necesare pentru buna desfășurare a cursurilor se suportă în exclusivitate de cursant. Fiecare cursant are
obligația să își achiziționeze instrument propriu, pupitru, caiet pentru notițe. Școala poate oferi doar accesorii precum
partituri și alte materiale ajutătoare studiului muzical.
9. Accesul cu încălțăminte de stradă în sala de dans/vestiare/toalete este strict interzisă pe toata durata orelor de curs.
Înainte de a păși pe podeaua de dans, dansatorii trebuie să se descalțe, iar părinții sau alți însoțitori trebuie fie să își
aducă o pereche de pantofi curați, ori să poarte botoșei protectori, dacă aceștia sunt asigurați de școală.
10. Însoțitorii nu pot interveni în timpul cursului, în cazul în care nu sunt rugati altminteri.
11. În cazul în care cursanții nu pot participa la orele de curs, sunt rugați să anunțe profesoara cu cel puțin o oră înainte de
începerea cursului. Orele pierdute se recuperează numai în funcție de disponibilitate și cu acordul profesoarei.
12. Şcoala îşi rezervă dreptul de a-şi alege cursanţii.
Declar că am citit regulamentul şcolii şi că sunt de acord atât cu regulile prezentate, cât şi cu măsurile luate în cazul
nerespectării acestora.

Nume, prenume

Semnătura

Data

_________________________

____________________

_________________

