Anmälan till musikskolan

Terminsavgifter:
Instrumental- och sångundervisning 650 kronor per elev
Tre instrument eller fler (högre musikkurs) 1 300 kronor per elev, hyra av instrument tillkommer utöver
1 300 kronor.
Vuxenundervisning (i mån av plats) 250 kronor per timme
Hyra av instrument 250 kronor per instrument
Ensemble och kör är gratis

Instrumental- och sångundervisning innebär undervisning enskilt eller i mindre grupp.
Det är hel avgift för första och andra barnet. För tredje syskonet och fler bjuder vi på avgiften.
Regeln är att rabatten gäller de yngsta syskonen.
Mängdrabatt: Avgiften är 650 kronor för en kurs och 1 050 kronor för två kurser. Maxavgift
är 1 300 kronor per elev.
Klipp här



Elevens namn

Skola/klass

Elevens personnummer (10 siffror)

Vårdnadshavarens namn

Telefon

Personnummer (10 siffror)

Adress

Postnummer

Ort

Vårdnadshavarens e-postadress

Vårdnadshavarens mobiltelefon

Elevens mobiltelefon


Eftersom det ibland blir kö - fyll i både första- och andrahandsval.
Jag anmäler mig i första hand till
Jag anmäler mig i andra hand till
Jag vill hyra instrument (gäller stråk- och blåsinstrument utom blockflöjt)
Övrig jag vill meddela musikskolan
Samtycke för hantering av personuppgifter inom musikskolans verksamhet.
I samband med att Du skickar in anmälningsblanketten till musikskolan så lagras personuppgifterna i vårt
elevhanteringssystem. Där placeras eleven först i kö och därefter undersöks om plats finns. När plats uppstår så
behöver musikskolans lärare vara med och hantera uppgifterna kring anmälda elever för att kunna ta in dem som sina
elever. Vi ber om ditt samtycke för att musikskolans lärare, blir tredje part i detta sammanhang, ska få vara med och
behandla personuppgifterna. Dessa lagras från det att anmälningsblanketten kommit oss till del och till dess att eleven
avslutar sin plats i kö eller aktivitet hos oss. Efter det så gallras uppgifterna bort.
Samtycker du till ovanstående?
☐ Ja
☐ Nej

Ort, datum och vårdnadshavarens underskrift
………………………………

/

201

………………………………………………………………

Vi vill meddela att Era personuppgifter lagras med hjälp av IT, de används vid administration och fakturering av
musikskoleavgiften. Önskan om information om hur dina personuppgifter används eller om du vill att dessa ändras ställs till:
Rättviks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, 795 80 Rättvik.

Insändes till: Rättviks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, 795 80 Rättvik.

