DOPLŇKOVÁ ČINNOST ZUŠ Bystré, okres Svitavy
Ve školním roce 2021/2022 naše škola organizuje v rámci doplňkové činnosti následující kurzy, které
povedou lektoři z řad pedagogických pracovníků školy a umělců. Organizátor kurzů je zapsán
v živnostenském rejstříku, č.j. ZUŠ/ 2012/1054/Zi/7, IČ : 70897476. Jednotlivé kurzy budou zahájeny
v posledním zářijovém týdnu, zájemci se mohou informovat přímo u lektorů, popř. u ředitelky školy.
NABÍDKA KURZŮ:
U klavíru
S flétnou
Muzicírujeme

S kytarou

Cena kurzu

S keyboardem

900,- Kč/za 15 lekcí,

15 lekcí (lekce
45-60 min.)podle
počtu účastníků

S bicími nástroji
Zpívánky

Ve skupině
3 – 5 zájemců
V případě 2
zájemců délka
45 min.

U klavíru
S flétnou,
S kytarou
Muzikantem v
každém věku 1

cena kurzu 1 800,- Kč/
za pololetí

10 lekcí (lekce
45 minut týdně)

Cena kurzu 2 700,Kč/za pololetí

15 lekcí (lekce
45 minut týdně

cena kurzu 1 200,- Kč/
za 10 lekcí

10 lekcí (1 lekce
30 minut týdně)

cena kurzu 1 800,-Kč/
za 15 lekcí

15 lekcí (1 lekce
30 minut týdně)

Cena kurzu 750 Kč/za
15 lekcí

15 lekcí (lekce
60 minut týdně)

S keyboardem
S bicími nástroji
a jiným hudebním
nástrojem

individuálně 1
žák

Sólový zpěv

Muzikantem v
každém věku 2

Taneční hrátky

--------/-------

taneční a pohybové
hry pro malé děti

Bankovní spojení: 1286424339/0800 Česká spořitelna
IČO 70897476
Tel./ 731615284 , 468008796, email: zusbystre@atlas.cz

individuálně 1
žák

Ve skupině
9-14 zájemců

Přípravný kurz
ke studiu na
pedagogické
nebo umělecké
škole

Hudební
předpoklady,
základy hry na
zvolený nástroj

Cena kurzu 900,- Kč/
za 15 lekcí

15 lekcí (lekce
45-60 min.)podle
počtu účastníků

Ve skupině
3 – 5 zájemců

Kreslíme a
tvoříme

Kurz v oblasti
výtvarné výchovy

Cena kurzu 750 Kč/za
15 lekcí

15 lekcí (lekce
60 minut týdně)

Ve skupině
8 - 12

Výtvarný kurz
příprava
ke studiu

Kurz výtvarných
technik – kresba ,
malba a další……..

Cena kurzu 1 500 Kč

10 lekcí ( lekce
60 min.)

Ve skupině
od 4 zájemců

V případě 2
zájemců délka
45 min.

nebo dle ind.
domluvy

Kurzy jsou určeny pro zájemce, kteří projevují zájem o konzultace a umělecké interpretace. V ceně
kurzu jsou zahrnuty náklady na organizační zajištění a metodické vedení kurzu. Účastník souhlasí
s úhradou účastnického poplatku převodem nejpozději do 15. 10. 2021 na účet školy, o navrácení
poplatku nebo části poplatku může rozhodnout ředitelka školy. Účastník kurzu souhlasí s použitím
video a foto dokumentace v rámci propagace DČ a reklamy školy, svým podpisem nebo podpisem
zákonného zástupce na přihlášce stvrzuje, že byl seznámen se všemi podmínkami účasti i
s bezpečnostními zásadami, které je nutné při navštěvovaných činnostech dodržovat. Vyhrazujeme si
právo změny lektora, data a místa konání či zrušení kurzu z organizačních důvodů.
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PŘIHLÁŠKA – DOPLŇKOVÁ ČINNOST ZUŠ Bystré, okres Svitavy

Zvolený název kurzu:________________________________________________________________

Jméno a příjmení účastníka::___________________________Rodné číslo:______________________

Telefonní kontakt:______________________ Mail:________________________________________

Adresa bydliště:_____________________________________________________________________

Cena kurzu:____________

variabilní symbol platby je RČ / SS _111___(nutné vyplnit!)

Potvrzuji, že jsem byl (a) seznámen (a) s podmínkami účasti i s bezpečnostními zásadami, které je
nutné při mnou navštěvovaných činnostech dodržovat. Beru na vědomí, že lektor kurzu je zodpovědný
za členy kurzu pouze v době jeho konání, nezletilé účastníky mladší 7 let je třeba k této činnosti
zákonnými zástupci přivádět, vyzvedávat a popřípadě doprovázet.
Souhlasím s použitím video a foto dokumentace v rámci propagace doplňkové činnosti a reklamy
školy.
V ceně kurzu jsou zahrnuty náklady na organizační zajištění a metodické vedení kurzu. Účastník
souhlasí s úhradou účastnického poplatku převodem nejpozději do 15. 10. 2021 na účet školy nebo
v hotovosti u účetní školy. O navrácení poplatku ze závažných důvodů nebo části poplatku může
rozhodnout ředitelka školy.
V________________________ dne __________________

______________________
podpis účastníka kurzu
nebo jeho zákon. zástupce
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