
TánCentrum Szegedi Alapfokú Művészeti Iskola és Művészeti Szakgimnázium
6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.

A jelentkezési lapon megadott személyes adatokat az iskola a törvényi előírásoknak megfelelően kezeli.
A TánCentrum Szegedi AMI  és MSZ Adatkezelési szabályzata megtekinthető a www.tancentrum.hu weboldalon.

Jelentkezési lap a 2019/2020. tanévre

Tanszak :            társastánc moderntánc néptánc                  

A növendék teljes neve : ___________________________________________________

Születési helye : _____________________ Születési ideje : _______________________

Lakcím :  Város : ________________________ Irányítószám : ____________

Utca, házszám : __________________________________________________

Anyja születési neve : ____________________________________________

Gondviselő ( apa ) neve : __________________________________________

Tanulói azonosító (11 jegyű ) : __________________________       Állampolgárság: ______________

Jelenleg melyik intézményben tanul?  ____________________________________________

( általános iskola, középiskola, felsőoktatási intézmény megnevezése ) Osztály:__________

Szülő telefonszáma___________________ Növendék mobilszáma : __________________ 

E-mail cím : ______________________

NYILATKOZAT

 Gyermekem a 2019/2020. tanévben a TánCentrum Szegedi Alapfokú Művészeti Iskola és Művészeti 
Szakgimnáziumon kívül más  művészeti iskolában is létesít tanulói jogviszonyt:

NEM
___________________________________________________________________________________

IGEN

Csak IGEN válasz esetén kérjük kitölteni az alábbiakat :  
A másik művészeti iskola neve : _______________________________________________
□ Gyermekem tanulmányait a 2019/2020. tanévben a TánCentrum Szegedi Alapfokú Művészeti Iskola
és Művészeti Szakgimnáziumban térítési díj fizetése ellenében kívánja folytatni.
□ Gyermekem tanulmányait a 2019/2020. tanévben a TánCentrum Szegedi Alapfokú Művészeti Iskola
és Művészeti Szakgimnáziumban tandíj fizetése ellenében kívánja folytatni.                          
A  tanuló  csak  egy  alapfokú  művészeti  iskolában  kaphat   támogatást,  abban,  ahol   a  szülő
nyilatkozatában  a térítési díj fizetését választotta.
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

..……...…………………………………………………………                                                                 
Szülő (gondviselő) vagy nagykorú esetén a jelentkező aláírása     
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