ANSÖKAN 2019-2020

Sista ansökningsdag 26 mars

Du kan även göra en digital ansökan via vår e-tjänst på: musikskolan.gislaved.se
INSTRUMENTPROVNING.
Vill du prova blås- och stråkinstrument innan du bestämmer vilket instrument du vill spela?
Jag vill prova (sätt kryss, du kan sätta kryss för båda instrumentgrupperna):

Blås lördag 30 mars Musikskolan Gislaved
kl.10.00 kl.11.00 kl.12.00
Stråk måndag 8 april Torghuset Smålandsstenar kl.17.00 kl.18.00
Stråk torsdag 11 april Musikskolan Gislaved
kl.17.00 kl.18.00
Har du redan bestämt vilket instrument du vill spela,
sätt här nedan 1 för ditt förstahandsval, 2 för ditt andrahandsval.

 Fiol
 Cello
 Kontrabas
 Gitarr
 Piano

 Trumpet
 Trombon
 Baryton
 Valthorn
 Tuba

 Saxofon
 Tvärflöjt
 Oboe
 Klarinett
 Blockflöjt

 Slagverk
 Sång

Du kan också välja följande AVGIFTSFRIA KURSER (sätt kryss):

 Körsång

 Drill

Jag har tidigare spelat:…………………………………………… Lärare………………………………….……
Elevens namn:……………………………………… Personnummer:……………………………...................
Gatuadress:…………………………………………………………………………………………………………
Postnummer:…………………………….. Postadress:…………………………………………………………..
Telefonnummer:………………………………………. Mobilnummer:…………………………………………..
e-postadress:………………………………………….. Skola och klass höstterminen-19 …………………….
Övriga syskon i musikskolans verksamhet: ………………………………………………………………………
Denna uppgift för syskonrabatt.
Musikskolan erbjuder minst 25 lärarledda lektioner/repetitioner per läsår som sker i viss utsträckning på skoltid,
antingen på rullande eller fast schema. Enligt skollagen är det rektor som godkänner ledigheten. Tid för
musikskoleundervisning planeras i samarbete mellan musikskolan och respektive skola. Undertecknad har tagit del
av bifogad information om terminsavgifter och godkänner att personuppgifterna används vid elevregistrering.
……………………….
Datum

…………………………………………………………………………………….
**Räkningsmottagares/Målsmans underskrift

…………………………………………………………………………………….
Namnförtydligande (texta)
**Om räkningen skall gå på annan person än undertecknad, vänligen kontakta Musikskolans expedition
Ansökan skickas till:
Musikskolan Gislaved, S. Storgatan 34, 332 33 Gislaved
Tel: 0371-812 93, e-post: musikskolan@gislaved.se
VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!

Musikskolans anteckningar:
Antagen på…………………………………………………..Lärare…………………………………………………………………………
Kölista på…………………Nr…………..Skola…………………….Hyr instrument…………………………..nr…………………………

Dataskyddsförordningen (GDPR)
Personuppgifterna i din ansökan behandlas enligt gällande lagstiftning. Det innebär bland annat att vi
skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att uppgifterna inte är tillgängliga för fler
personer än vad som är nödvändigt. Du har också rätt att begära rättelse enligt artikel 16 samt radering av
personuppgifter enligt artikel 17 eller begränsning av behandling som rör dig och att invända mot
behandling samt begära dataportabilitet enligt artikel 20. Observera att rätten till radering innehåller flera
begränsningar i artikel 17, 3./. Du kan även framföra eventuella synpunkter till kommunens
dataskyddsombud på e-postadressen dataskyddsombud@gislaved.se. Du har rätt att inge klagomål till
Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

