Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021
Szkoła Muzyczna I Stopnia w Konstancinie-Jeziornie
(rok zał. 1996, uprawnienia publiczne)

Niezależnie od tego gdzie przebywasz możesz być w naszej Szkole

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA ZAJĘCIA
w SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA w Konstancinie - Jeziornie

7 - 16 lat - Szkoła I Stopnia

Dane osoby zgłaszającej

Imię i Nazwisko
Kontakt:

Dane uczestnika zajęć

Imię i Nazwisko

Rok urodzenia

Kontakt:

Wypełnij formularz zgłoszeniowy
(www) i prześlij na:
sekretariat@muzyczna-konstancin.pl
Badanie predyspozycji
kandydata do szkoły muzycznej

WYBÓR GRUPY ZAJĘĆ
SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA

PIOSENKA

WARSZTATY INSTRUMENTALNE

ŚPIEW SOLOWY/EMISJA GŁOSU

CONSTANCE PUERI CANTORES

ZERÓWKA MUZYCZNA

ZESPOŁY INSTRUMENTALNE

KURS PRZYGOTOWAWCZY

Wybrany Instrument (opcjonalnie dwa instrumenty)

Uwagi dodatkowe

Oświadczam, że zapoznałam(-em) się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych przez Szkołę
Muzyczną I Stopnia w Konstancinie – Jeziornie zawartych w Klauzuli Informacyjnej - klauzula informacyjna jest zamieszczona pod adresem http://muzyczna-konstancin.pl/rodo/. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych oraz danych osobowych dziecka, zawartych w dokumentach zgłoszeniowych, przekazanych w celach kwalifikacji do udziału w zajęciach prowadzonych przez Szkołę Muzyczną I Stopnia w Konstancinie - Jeziornie.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Szkoły Muzycznej I Stopnia w Konstancinie-Jeziornie korespondencji drogą
elektroniczną.
Podstawa prawna:
1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L. z 2016 r. Nr 119,
poz. 1).
2) Ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

Data i Podpis

Dodatkowe informacje:

(22) 754 3969

602 750 850

Prosimy o wysłanie formularza na adres:
sekretariat@muzyczna-konstancin.pl lub przekazanie do Sekretariatu Szkoły

Termin do 26 czerwca 2020

Prześlemy potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz
propozycje terminu indywidualnego spotkania,
miejce spotkania: szkoła lub platforma on-line.
I część - Nagranie wideo
oczekujemy nagrania wideo z wykonaniem przez
kandydata wybranej piosenki (z listy lub dowolnej)
- szczegóły (*).
Termin 15-26 czerwca 2020

II część - Ćwiczenia muzyczne
realizacja ćwiczeń sprawdzających predyspozycje
muzyczne kandydata, spotkanie odbywa się w
szkole lub na platformie on-line MS Teams, o wyborze
sposobu decyduje Rodzic - szczegóły (**).
Termin spotkania zostanie ustalony
indywidualnie, prześlemy zaproszenie
+ link do spotkania

Wyniki rekrutacji

Ogłoszenie wyników i informacja o przyjęciu do
Szkoły Muzycznej I Stopnia, zostaną przekazane w
terminach:
I tura do 30 czerwca br.
II tura do 13 sierpnia br.

Wspólnie uzgodnimy formę
edukacji Twojego dziecka
(*) Wskazania dotyczące realizacji nagrań - I Część:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Czas trwania filmu nie dłuższy niż 90 sekund.
Nagranie powinno być zarejestrowane w formacie
wideo i powinno przedstawiać kandydata wykonującego
dowolną piosenkę (lub fragment piosenki) bez/lub z
akompaniamentem.
Wykonanie powinno być poprzedzone samodzielnym
i wyraźnym przedstawieniem się kandydata z
podaniem imienia i nazwiska.
Nagranie powinno obejmować całą sylwetkę kandydata
ustawionego przodem do kamery.
Nagranie powinno być jednolite, bez montażu i jakiejkolwiek
ingerencji w obraz lub dźwięk.
Plik nagrania należy w tytule oznaczyć imieniem i nazwiskiem
kandydata.
Plik należy przesłać na wskazany adres @.

Opracujemy szczegóły zajęć oraz przygotujemy
umowę.

(**) Wskazania dotyczące spotkania - II Część:
1.
2.

Czas trwania około 15 minut.
Przesłuchanie w szkole odbywa się w obecności
jednego nauczyciela oraz z pomocą platformy on-line
pozostali nauczyciele.
3. Przebywanie kandydata i rodzica w szkole odbywa się
z zachowaniem środków ochrony obowiązujących w
związku z COVID - 19.
4. W przesłuchaniu na platformie internetowej kandydat
uczestniczy wspólnie z rodzicem.
5. Opłata za przesłuchanie - 50 pln.

Kontakt

+48 602 750 850
+48 668 555 277
+48 22 754 3969

