Musiikkipalvelu Dolce - lomakkeet

Ilmoittautuminen opintoihin syksy 2018-kevät 2019
Oppilaan yhteystiedot (tähdellä merkityt pakollisia tietoja)
Oppilas (Etunimi Sukunimi) *
Syntymäaika
Lähiosoite
Postinumero ja -toimipaikka
Puhelinnumero *
Sähköpostiosoite

Huoltajan yhteystiedot (pakollinen jos oppilas alle 18 vuotias!)
Huoltaja (Etunimi Sukunimi)
Lähiosoite (jos eri kuin oppilaalla)
Postinumero ja -toimipaikka
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite

Opinnot:
1. Opetuksen valinta
Pianonsoitto

Laulu

Piano+laulu -yhdistelmä

2. Opetustuntien määrä lukukaudessa
syksy 2018

kevät 2019

3. Opetustunnin pituus
Yksilöopetus:

15 min

Ryhmäopetus:

2 oppilasta 40 min

30 min

4. Muita toiveita opetuksen suhteen:

45 min

60 min tai 2 x 30 min/vko

3 oppilasta 45 min

(jos ryhmä saadaan kokoon)

Opetuksen hinnat lukuvuosi syksy 2018- kevät 2019 (1.8.2018 alkaen)

Pianonsoitto ja laulu yksilöopetuksena
Tunnin kesto/oppilas

13 krt/syksy

15 krt/kevät

Kertamaksu

15 min

158 €

182 €

16 €

30 min

309 €

357 €

30 €

45 min

421 €

486 €

40 €

60 min tai 2 x 30 min/vko

522 €

603 €

49 €

Piano- ja lauluryhmät (hinnat/oppilas) (jos ryhmät saadaan kokoon)
40 min. 2 oppilasta

227 €

262 €

45 min. 3 oppilasta

187 €

215 €

Hinnat sisältävät alv 24%

Huom!
Oppilaspaikka varmistuu vasta, kun opetusajankohta on sovittu opettajan kanssa!
Opetuksen pelisäännöt:
Ilmoittautuessaan opiskelemaan sitoutuu oppilas sekä opettaja noudattamaan seuraavia
sääntöjä:








Opettaja ei ole velvollinen korvaamaan oppilaan poissaoloja. Esimerkiksi matkan tai muun
harrastuksen vuoksi peruttua tuntia ei korvata.
Sairaana (tarttuvat taudit) ei voi osallistua opetukseen. Hyvänä sääntönä voi pitää, että jos
ei ole koulussa, ei voi tulla tunnillekaan. Pitkien sairastapausten kohdalla voidaan
neuvotella tuntien korvaamisesta lääkärintodistusta vastaan.
Oppilaat voivat kuitenkin vaihtaa tunteja keskenään. Opettajalta saa tietoja
vaihtomahdollisuuksista, mutta asianosaiset huolehtivat itse vaihdosta, ja ilmoittavat siitä
aina opettajalle etukäteen!
Opettajan on aina korvattava peruuttamansa tunti.
Harjoittelu kotona kuuluu olennaisena osana soittoharrastukseen. Vanhemmat ovat lasten
harjoittelun tärkeitä tukijoita.

Hyväksymällä opetuksen pelisäännöt, sitoudun noudattamaan niitä omassa opiskelussani!

Hyväksyn pelisäännöt
Tulosta tyhjä tai täytetty lomake, voit myös tallentaa esim .pdf muodossa.

Tyhjennä lomake

Lomakkeen voi palauttaa tulostettuna:




soittotunnilla
postitse, Musiikkipalvelu Dolce, Sääskitie 22 b A, 01490 Vantaa
sähköpostitse esim pdf-tulosteena tai scannattuna,

KIITOS ILMOITTAUTUMISESTA!
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