
 

Wypełnia pracownik SDK: Proponowany zespół:________________ Grupa:_________ Numer startowy: __________ 

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH/ UCZESTNIKÓW PRZESŁUCHAŃ 
 

1. Tancerze kwalifikowani są do poszczególnych grup na podstawie oceny otrzymanej podczas przesłuchań.  

2. Po przesłuchaniach zaproponujemy dzieciom i młodzieży grupy, w których będą mogły rozwijać swoje umiejętności  

w najbliższym sezonie. Poprosimy o rozważenie i akceptację naszej decyzji w terminie do 31 maja 2017 roku. Informację 

o kwalifikacji do poszczególnych grup będzie można otrzymać od godziny 16:00, 26 maja 2017 roku na stronie 

internetowej www.danceoffnia.pl, telefonicznie lub bezpośrednio w studiu DanceOFFnia.  

3. Uczestnictwo w zajęciach zespołu Kolor wiąże się z następującymi zobowiązaniami: 

      W grupach Kolor Alfa, Kolor Omega 

-    Regularny udział w zajęciach (2 razy w tygodniu / 60 min) 

-    Udział w występach w Białymstoku i regionie 

- Wnoszenie miesięcznych opłat za zajęcia, opłata za kostium do występów, ewentualne opłaty startowe  

(w wypadku udziału w konkursach), koszty wyjazdów 

 

W grupach Kolor Dell’Arte, Kolor Street 

- Udział we wszystkich formach regularnych zajęć przewidzianych dla danej grupy (3 razy w tygodniu / 90 min) 

- Udział w występach i wyjazdach (3-5 razy w sezonie) 

- Udział w warsztatach stacjonarnych (2 razy w sezonie) 

- Udział w obozie letnim przewidzianym dla danej grupy 

- Wnoszenie miesięcznych opłat za zajęcia, opłata za kostium do występów, ewentualne opłaty startowe  

(w wypadku udziału w konkursach), koszty wyjazdów 

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z niniejszą treścią i rozumiem warunki związane z zakwalifikowaniem do zespołu Kolor. 

………………………………………………………… 
Data i Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego uczestnika przesłuchań 

 

 

Oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe i nie ma przeciwskazań do uczestniczenia w intensywnych zajęciach tanecznych 

i sportowych. 

………………………………………………………… 
Data i Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego uczestnika przesłuchań 

 

DEKLARACJA UCZESTNIKA  PRZESŁUCHANIA 
(prosimy o wypełnianie drukowanymi literami i czytelnym pismem) 

 

Imię 

 

 

Nazwisko 

 

 

Rok urodzenia 

 

 

Numer kontaktowy 

 

 

e-mail 

 

 

Jestem zainteresowany uczestnictwem w zajęciach zespołu Kolor, interesują mnie: 

 

 Taniec sceniczny (jazz dance, balet, taniec współczesny, itp.) 

 

 Street dance (Hip hop, House, Locking, Popping, itp.) 

 

………………………………………………………………. 

podpis uczestnika przesłuchań     


