ŠOLA MUZIKALA

PODATKI O UDELEŽENCU
Ime in priimek:…………………………………………..............
Rojen: ……………………..v …………………………………..
Naslov stalnega prebivališča:……………………………………
Pošta in poštna številka:………………………………………....
Telefon:………………………………………………………….
E-mail:…………………………………………………………..
PODATKI O ZAKONITEM ZASTOPNIKU UDELEŽENCA (če je udeleženec mladoletna oseba)
Ime in priimek:…………………………………………..............
Rojen: ……………………..v …………………………………..
Naslov stalnega prebivališča:……………………………………
Pošta in poštna številka:………………………………………....
Telefon:………………………………………………………….
E-mail:…………………………………………………………..

Dogovor o sodelovanju
1. Šola muzikala udeležencu nudi multimedijsko izobraževanje v petju, plesu, odrski igri
in performativni umetnosti.
2. Udeleženec bo obiskoval naslednji prog
ram:
90 min na teden (petje)
90 min na teden (ples)
90 min na teden (igra)
3. Udeleženec je prisoten na vseh aktivnostih šole muzikala.
4. Udeleženec je obvezno prisoten na vseh generalkah in ponovitvah predstav. S tem se
strinjajo tudi starši oziroma zakoniti zastopniki udeležencev.
5. Starši oziroma zakoniti zastopniki udeleženca se strinjajo, da na ponovitvah
posameznih predstav Metuljevega efekta vstopnina znaša 5€. Prihodki od vstopnin so
namenjeni za izplačila mentorjem, tehnične ekipe in nakupu opreme za poletne
namene nemotenega izvajanja predstav muzikala.
6. Starši oziroma zakoniti zastopniki udeleženca se strinjajo, da bodo največ tri
predstave potekale v času pouka po vnaprejšnjih dogovorih z ravnateljico Gimnazije
Ptuj.

7. Šolsko leto se prične 01.09.2016 in se konča 24.06.2017.
8. Dogovor o sodelovanju udeleženca zavezuje, da obiskuje program in redno plačuje
šolnino naslednjih devet mesecev.
9. V izjemnem primeru izpisa udeleženec obvesti mentorja en mesec prej in odda
podpisano izjavo v društvu Arsana.
10. Šolnina se plača vsak drugi teden v mesecu za tekoči mesec, in sicer v višini 50€.
11. Ob koncu šolskega leta udeleženec prejme potrdilo o uspešnem umetniškem
izpopolnjevanju iz muzikala, ki vsebuje področja petja, plesa, odrske igre in
performativne umetnosti.
12. Izostajanje iz generalk in predstav je opravičljivo le ob predložitvi zdravniškega
opravičila. Udeleženec je dolžan obvestiti mentorje o izostanku na vajah pred samo
aktivnostjo šole muzikala.
S pogodbo se strinjam:
Podpis …………………………. …............ ...................V Ptuju, dne ………………..........
Podpis zakonitega zastopnika ….............................................V Ptuju, dne ………………..

ŠOLA MUZIKALA
Društvo za glasbeno umetnost Arsana
Jadranska 4
2250 Ptuj

