

   




2 (2) 



 KIL7008, v1.4, 2017-02-06    
file_0.png


 

l





Kils kommun
Postadress
Besöksadress
Telefon
0554-191 00
Bankgiro
109-6510

Box 88
665 23 Kil
Kommunhuset
Östra Torggatan 2D
Fax
0554-129 74
Plusgiro
12 21 10-0



E-post
kommun@kil.se
Org.nr
212000-1751



 

Anmälan till kulturskolan
Instrument, sång, dans, film, teater, bild och graffiti
1 (2) 
Kils kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Läs mer på kil.se/dsf
Elevuppgifter
Efternamn
Förnamn
Personnummer
     
     
     
Skola/klass
     
Personuppgifter vårdnadshavare (om elev är under 18 år)
Efternamn
Förnamn
Personnummer
     
     
     
Adress
Postadress
     
     
E-postadress
Mobiltelefon
     
     
Publicering av bilder

Får bilder och film av ovanstående elev, tagna i samband med kulturskolans verksamhet, publiceras på kommunens hemsida, sociala medier och i trycksaker relaterade till Kulturskolan?
 Ja
 Nej


Gör dina val här
Förstahandsval
Andrahandsval
Tredjehandsval
     
     
     
Instrument och sång




Trombon
Tuba
Trumpet
Valthorn
Kornett
Flöjtlek 6-7 år
Tvärflöjt
Blockflöjt
Saxofon
Klarinett
Fagott
Instrumentverkstad endast åk 1
Fiol
Altfiol
Cello
Kontrabas
Piano
Keyboard
Elbas
Gitarr
Elgitarr
Sång
Trummor/Slagverk
Suzukitvärflöjt från 6 år
Dans




Barndans 4-5 år
Danskul 6 år
Dansmix 7-9 år
Jazzfunk 10-12 år
Showdans från 13 år
Street killar från 13 år
Hip Hop killar 7-9 år
Hip Hop killar 10-12 år
Film, teater och bild




Filmgrupp 9-11 år
Filmgrupp 11-14 år
Teater 7-9 år
Teater 10 -12 år
Teater 13+
Bild från 7 år
Graffiti från 8 år



 Jag har tagit del av och förstått kulturskolans information kring avgifter och regler. 
     Se anmälningsblankettens baksida eller kil.se/kulturskolan
Underskrift vårdnadshavare/myndig elev
Datum
Ort
Namnförtydligande
     
     
     
Underskrift




Skicka ifylld blankett till
Kils kommun, Box 88, 665 23 Kil
Blanketten kan även skannas och skickas med e-post till:
elisabeth.johansson@kil.se


Avgifter, regler och information

Avgifter
Ämneskurs 860 kronor per termin.
Vuxna över 20 år 1400 kronor per termin. 
Studerande över 20 år 860 kronor per termin.
Orkester, ensemble och kör ingår i ämneskursavgiften. Vill du bara delta i orkester, ensemble eller kör kostar det 550 kronor per termin.
Flöjtlek och instrumentverkstad kostar 550 kronor per termin.
Instrumenthyra: 350 kronor per termin.

Familjerabatt / ämnesrabatt
Äldsta personen fullt pris. 
Andra familjemedlemmen betalar 688 kronor.
Tredje familjemedlemmen betalar 602 kronor. 
Från fjärde familjemedlemmen betalar du 516 kronor per extra elevplats.
Rabatten gäller endast ämneskurs, alltså inte flöjtlek, instrumentverkstad, orkester, ensemble och kör. 
Vuxenavgiften ingår inte i rabattsystemet.

Instrumenthyra
Övningsinstrument måste finnas i hemmet. Kulturskolan hyr ut stråk-och blåsinstrument i mån av tillgång. Prata med din lärare. Gitarr, slagverk, piano och keyboard kan du inte hyra hos oss.
Kostnaden för att hyra instrument är 350 kronor per termin och instrument, vilket tillkommer utöver terminsavgiften.

Anmälan och avanmälan
Anmälan till Kulturskolan sker via e-tjänst eller via anmälningsblankett som måste vara signerad för att gälla som ansökan. 
Du som redan har en plats behöver inte återanmäla dig varje läsår, utan behåller din plats tills du avanmäler dig.
Uppsägning av plats måste ske via e-tjänst eller skriftligt, av målsman eller myndig elev, via e-post eller brev. 
E-tjänst och blankett finns på https://e-tjanster.kil.se

Debitering och frånvaro
Debitering med full avgift sker från första lektionstillfället. Om uppsägning inte sker enligt ovan debiteras eleven även om man inte infinner sig på sina lektioner.
Det är viktigt att du anmäler frånvaro till respektive lärare eller till elisabeth.johansson@kil.se 
Vid tre oanmälda frånvarotillfällen kan du förlora din plats.
Obetalad faktura skickas till inkasso. Kontakta oss så snabbt som möjligt om du har problem med en faktura eller om du önskar delbetalning.

Personuppgifter
I enlighet med Dataskyddsförordningen behandlar vi enbart de personuppgifter som behövs för att utföra uppgifter och administration inom Kulturskolans verksamhet. 
För bild- och filmpublicering på kommunens hemsida, sociala medier samt trycksaker relaterade till Kulturskolans verksamhet inhämtar vi samtycke via denna anmälningsblankett.

För frågor: Kontakta kultur- och fritidschef Charlotta Anderberg 0554-192 54

