Ansökan till musikundervisning
Skickas till:
Kulturskolan, Bryggmästaregatan 4, 571 31 NÄSSJÖ - eller lämnas till Kulturskolans expedition.
Elevens för- och efternamn

Personnummer

Gatuadress

Telefonnummer hem

Postnr

Ort

Elevens mobilnummer

E-postadress

Telefonnummer till målsman dagtid

Du kan välja mellan följande instrument
Tvärflöjt
Klarinett
Saxofon
Blockflöjt
Trumpet
Valthorn

Trombon
Baryton
Bastuba
Violin/Fiol
Cello
Kontrabas

Gitarr
Elbas
Elgitarr
Piano
Slagverk,
Solosång

(fr. åk 3)
(fr. åk 5)
(fr. åk 5)
(fr. åk 4)
(fr. åk 3)
(fr. åk 6)

Avgifter
Åk 1-6
Åk 7-9, gymnasiet
Musikverkstad
Musikteori
Instrumenthyra

600 kr/termin
700 kr/termin
300 kr/termin
200 kr/termin
250 kr/termin

Välj ditt instrument
Jag väljer:

eller:
Målsmans underskrift
I samband med denna anmälan förbinder sig målsman att, när eleven fått plats på Kulturskolan, betala elevavgifter
enligt gällande taxa. Kulturskolan följer Nässjö kommuns riktlinjer när det gäller faktura- och kravverksamhet. För
vidare information – se broschyrer eller kontakta Kulturskolan på tel. 0380-51 83 42.
Ev. meddelande

Anmälningsdatum (detta datum är ditt könummer)

Telefonnummer

E-postadress
Målsmans underskrift

Personnummer

kulturskolan@nassjo.se
www.nassjo.se/kulturskolan

Uppgifterna i denna blankett kommer att databehandlas. Genom att signera blanketten godkänner du detta.
Postadress
571 31 Nässjö

Besöksadress
Mariagatan 2

Postadress
Bryggmästareg. 4

Telefon
0380-51 83 42

Fax
0380-749 34

Bankgiro
452-8519

Barn- och ungdomsnämnden behöver behandla dina personuppgifter för att kunna erbjuda ditt barn
en plats inom kulturskolan. De uppgifter som behandlas är dina och ditt barns namn, personnummer
och adress.
Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av uppgifterna och du
har rätt att på begäran få ett registerutdrag över de behandlingar som görs i nämnden. Du har också
möjlighet att få felaktiga uppgifter rättade.
Klagomål över personuppgiftsbehandlingen kan lämnas till Datainspektionen, som är
tillsynsmyndigheten. För barn- och utbildningsnämnden finns även ett Dataskyddsombud med
uppdrag att bland annat ge information och kontrollera att lagstiftningen följs.
Kontaktuppgifter till Dataskyddsombudet
Dataskyddsombudet
Tel: 0725482275
E-post: dataskyddsombud@hoglandet.se
Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta kommunens växel, 0380-51 80 00 eller
skicka din fråga till bukontoret@nassjo.se.

Uppgifterna i denna blankett kommer att databehandlas. Genom att signera blanketten godkänner du detta.
Postadress
571 31 Nässjö

Besöksadress
Mariagatan 2

Postadress
Bryggmästareg. 4

Telefon
0380-51 83 42

Fax
0380-749 34

Bankgiro
452-8519

