
ŚWIATOWE DNI MUZYKI WROCŁAW 2014 

WARSZTATY  DLA  DZIECI  4-5 października 2014 
Szkoła Podstawowa nr 63, ul. Mennicza 21-23 we Wrocławiu 

Dane  uczestnika 
Imię: Nazwisko: 

Data urodzenia: Zeszyt: Utwór: 

Imię: Nazwisko: 

Data urodzenia: Zeszyt: Utwór: 

Imię: Nazwisko: 

Data urodzenia: Zeszyt: Utwór: 

Imię i nazwisko nauczyciela: 

Dane  opiekuna 
Imię: Nazwisko: 

Adres: 

Telefon: e-mail: 

Dodatkowe warsztaty bębniarskie - wypełniamy w przypadku chęci uczestnictwa dziecka nie będącego 

uczestnikiem warsztatów skrzypcowych. Koszt zajęć w wysokości 15 zł od dziecka prosimy doliczyć do opłaty ogólnej. 

1. Imię: Nazwisko: Data urodz. 

2. Imię: Nazwisko: Data urodz. 

 

Opłaty ilość suma 

Pierwsze dziecko 130 zł   
Płatność do 
10.07.14 r. Kolejne dziecko 95 zł   

Pierwsze dziecko 155 zł   

Opłata za 
udział w 

warsztatach 
Płatność do 

05.09.14 r Kolejne dziecko 115 zł   

Dodatkowe warsztaty bębniarskie 15 zł   

Obiad w sobotę 4.10. zestaw A (gulasz a’la Strogonow, kluski śląskie i soczek) 12,00 zł   

Obiad w sobotę 4.10. zestaw B (pierogi ruskie 8 szt. i soczek ) 8,00 zł   

Opłata ogółem:  
 

Jestem zainteresowana/y udziałem w wycieczce po Wrocławiu  w dniu (proszę zaznaczyć preferowany 
termin). Koszt ok. 20zł za dziecko (płatność na miejscu), opiekun gratis: 
  4.10.14 r. (sobota) w godz. 18.00-19.30,       ilość dzieci: ............. 
  5.10.14 r. (niedziela) w godz. 16.30-18.00     ilość dzieci: ............. 
 

Wpłaty prosimy kierować na konto:  Muzyczny Zakątek   mBank 89 1140 2004 0000 3102 7513 9309                            
W tytule przelewu proszę podać: imię i nazwisko uczestnika (uczestników) 
 

Termin  nadsyłania  formularzy zgłoszeniowych  upływa  z  dniem  5 września 2014r.  
Podpisane i zeskanowane (lub sfotografowane) formularze proszę przesyłać na adres warsztaty@suzuki.olesnica.pl 
 

      W  przypadku  rezygnacji  z  udziału  w  warsztatach  opłaty  nie  będą  zwracane. 
      Za  bezpieczeństwo  dzieci  biorących  udział  w  Spotkaniach  odpowiedzialność  ponoszą  rodzice  lub  prawni  
opiekunowie. Za  ewentualne  szkody  materialne  (uszkodzenie  sprzętu) odpowiedzialność  materialną  ponoszą   również  
Rodzice  lub  opiekunowie  prawni  uczestników. 
      Podpisanie  formularza  jest  równoznaczne  z  wyrażaniem  zgody  na  zbieranie, przetwarzanie  i  wykorzystywanie  danych  
osobowych  oraz  wizerunku  uczestnika  oraz  Rodzica  lub  opiekuna  prawnego (zdjęcia,  nagrania  DVD) dla  potrzeb  
Organizatora  zgodnie  z  Ustawą  z  dnia  29.08.97  o  ochronie  danych  osobowych  oraz  Ustawą  z  dnia  4.02.94  o  prawie  
autorskim  i  prawach  pokrewnych. 
 

 
 …....................................................... …………………………………………….. 
 data podpis opiekuna 


