Inschrijfformulier MusicaLOS 2019-2020 Volwassenen
Naam
Adres
Postcode en Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Geboortedatum
Groep en repetitietijden
De volwassenen repeteren op dinsdag van 19.45 tot 22.15 in Muziekschool de Nieuwe Vaart aan de Gaslaan 12
in Maarssen. Audities vinden plaats op zondag 1 september en dinsdag 3 september 2019. Meer informatie over
de audities volgt na aanmelding.
Contributie en betalingstermijn
De contributie voor het jaar 2019 – 2020 bedraagt € 500,- en kan in één of twee termijnen betaald worden. Geef
hieronder je voorkeur aan:
□ Ik betaal de contributie in één termijn
□ Ik betaal de contributie in twee termijnen
Rekeningen worden per e-mail verstuurd.
Privacy
Ook MusicaLOS dient zich aan de nieuwe privacywetgeving te houden. We vragen je daarom een eenmalige
toestemming voor het maken van foto’s en video’s tijdens repetities, werkweekenden en voorstellingen die we
gebruiken in onze promotiecampagnes voor voorstellingen en ledenwerving. Kruis hieronder de kanalen aan
waarop je niet wilt verschijnen. Als je niets aangeeft gaan we er vanuit dat je akkoord gaat met plaatsing van foto’s
en video’s op de hieronder genoemde kanalen.
□ Foto’s (beeld) op www.musicalos.nl
□ Filmpjes (beeld en geluid) op www.musicalos.nl
□ Foto’s (beeld) op Facebook
□ Filmpjes (beeld en geluid) op Facebook
□ Foto’s (beeld) op Instagram
□ Filmpjes (beeld en geluid) op Instagram
□ Foto’s (beeld) in (regionale) dagbladen, Uitloper, folders en andere gedrukte media
Afspraken
- De repetitietijden staan vast. Je kunt hier dus ruim van tevoren al rekening mee houden. Wanneer je meer
dan drie keer afwezig bent op een van de repetities kan dat gevolgen hebben voor jouw aandeel in de
productie. Geplande weekendrepetities horen hier ook bij.
- In de jaarplanning ontbreken de bandrepetities. Deze worden aan het begin van het jaar vastgesteld.
Bandrepetities kun je optioneel bijwonen. Bij twee bandrepetities verwachten we dat je aanwezig bent. Deze
datums worden aan het begin van het jaar bekend gemaakt.
- Op de voorstellingsdagen ben je de hele dag beschikbaar.
- Er worden geen foto’s / video’s van leerlingen gemaakt tijdens repetities zonder dat met één van de
docenten te overleggen.
- Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.
Z.O.Z

Paraaf voor akkoord:
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Akkoord
- Controleer even goed of je alle gegevens goed en volledig hebt ingevuld.
- Plaats een paraaf onderaan op beide pagina’s.
- Scan het getekende document in en zorg ervoor dat BEIDE pagina’s in EEN bestand zijn opgenomen
(dus geen losse foto’s).
- Mail het bestand naar info@musicalos.nl.
Bij ondertekenen ga je akkoord met de afspraken op dit inschrijfformulier.
Datum:
Naam:
Handtekening:

Paraaf voor akkoord:

____________________________
____________________________
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