Mezinárodní letní klavírní kurzy Pražské konzervatoře
2. – 12. 7. 2018

PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI
Zašlete, prosím, elektronickou poštou do 31. 5. 2018 na:
klavirni.kurzy@prgcons.cz
případně klasickou poštou na adresu:

Pražská konzervatoř
MLKKPK 2018
Na Rejdišti 1
110 00 Praha 1
Upozornění: každý účastník /aktivní, pasivní, ale i jako doprovod účastníka do 15 let věku/
vyplňuje vlastní přihlášku

Jméno a příjmení účastníka /doprovodu/:
Datum narození:
Státní příslušnost:
Kontaktní údaje:
adresa /ulice, PSČ a místo/:
telefon /mobil/:
e-mail:
Zákonný zástupce /u nezletilých účastníků kurzů/:
Jméno a příjmení:
Kontaktní údaje /adresa, telefon, e-mail/:

Forma účasti /označte křížkem nebo vedle vybrané formy napište ANO/:
aktivní – celý kurz
pasivní – celý kurz
jako doprovod dítěte-účastníka do 15 let
Jméno dítěte-účastníka kurzů,
které doprovázíte:
Pozn.: v případě, že nejste zároveň aktivní nebo pasivní účastník kurzů,

příp. hudební pedagog a dítě pouze doprovázíte, kurzovné neplatíte.
Mám zájem pouze o jednotlivé lekce nebo jednotlivé dny pasivní účasti:
počet lekcí /napište číslo/
počet dní pasivní účasti

....., ve dnech.......až.......července 2018
....., ve dnech.......až.......července 2018

Hudební vzdělání účastníka /škola, pedagog/
- dokončené:
- probíhající:
Jako aktivní účastník se hlásím k těmto pedagogům:
1.
2.
Pozn.: pokud neuvedete jinak (např. v části Zvláštní přání) budete přiděleni k pedagogovi
na prvním pořadí. Pouze v případě vyčerpání jeho kapacity bude část lekcí automaticky
rozdělena i mezi druhého pedagoga. Uvádějte, prosím, vždy dvě jména.

Program, který chcete na kurzu studovat /může být později změněn nebo
doplněn/:

Pozn.: skladba (skladby), se kterou by účastník rád vystoupil na některém ze tří závěrečných
koncertů (na návrh vyučujících lektorů!), musí být již předem řádně nastudována a během lekcí
provedena zpaměti

Zvláštní přání /je-li/:

Datum a podpis účastníka /doprovodu/*:

Datum a podpis zákonného zástupce
nezletilého účastníka*:
* Pozn.: v případě odeslání přihlášky e-mailem bez podpisu. Vyplněnou přihlášku však

můžete rovněž vytisknout a podepsat a po následném naskenování odeslat e-mailem
ve formátu .jpg nebo .pdf

