Elevens personnummer (10 siffror):
Efternamn:
Förnamn:
Nuvarande träningsställe för nycirkus (ange namn på cirkusskola eller kulturskola):

Önskemål om specialkost:

KURS: Anmälan avser Järfälla nycirkusläger 18– 20 augusti 2017
Obs! Anmälan till nycirkuslägret är bindande till betalning.
Vårdnadshavare/myndig elev:
Personnummer (10 siffror):
Efternamn:
Förnamn:
Adress:
Postadress:
Tel bostad: 		

		

tel arbete:

Mobil:
E-post:
Får bilder på eleven tagna i samband med kulturskolans verksamhet publiceras för
kulturskolans ändamål i trycksaker och på hemsida?

o Ja

o Nej

Kan du som förälder tänka dig att hjälpa till kring maten på årets läger?
Kan du som förälder tänka dig att hjälpa till vid övernattningen på årets läger?

o Ja oNej
o Ja oNej

Jag har tagit del av de regler som gäller för avgiftsdebitering och antagning på kulturskolan. Se
rutan nedan på denna sida. De inlämnade uppgifterna dataregistreras enligt Personuppgiftslagen
(PuL §10). Dataregistret används för administration och fakturering av elever i kulturskolan i Järfälla.

Underskrift av vårdnadshavare/myndig elev:
								Datum:
Avgifter och regler
Anmälan till Järfälla nycirkusläger 18-20 augusti 2017 är bindande till betalning. Kostnad för
kursen är 1500 kr. Erlagd avgift återbetalas inte. Blanketten postas till:
Kulturskolan
Järfälla kommun
177 80 Järfälla
Blanketten fortsätter på nästa sida.

Post Kulturskolan, 177 80 Järfälla Besök K, Mjölnarvägen 8 Tel 580 285 00 E-post kontakt@jarfalla.se Hemsida www.jarfalla.se/kulturskolan

Anmälningsblankett_ Nycirkusläger_2017

ANMÄLAN TILL NYCIRKUSLÄGER 2017

Elevens namn:

Fördjupning

Vilken cirkusdisciplin brukar du jobba med under dina ordinarie cirkuslektioner?
Markera i högst två alternativ. Om det du söker inte finns i listan kan du skriva i det under
”annat”. Skriv 1 på ditt första val och 2 på ditt andra val:

o Trapets
o Partrapets
o Luftring
o Tyg		
o Rep
o Annat:

o Golvakrobatik
o Språngbräda
o Dansakrobatik
o Vighet		
o Handstående		

o Parakrobatik
o Jonglering
o Enhjuling
o Spänd lina
o Slak lina

Introduktion

Är det något annan cirkusdisciplin du är intresserad av att prova under lägret?
Markera i högst två alternativ. Om det du söker inte finns i listan kan du skriva i det under
”annat”. Skriv 1 på ditt första val och 2 på ditt andra val:

o Trapets
o Partrapets
o Luftring
o Tyg		
o Rep		
o Annat:

o Golvakrobatik
o Språngbräda
o Dansakrobatik
o Vighet		
o Handstående		

o Parakrobatik
o Jonglering
o Enhjuling
o Spänd lina
o Slak lina

Annan träning

Vi funderar på vilka andra saker som kan vara bra att ha med under lägret.
Markera i högst två alternativ som du tycker verkar bra. Skriv 1 på ditt första val
och 2 på ditt andra val:

o Parkour
o Trampolin
o Akrobatik på olika voltgolv till grop
o Teater
o Dans
o Capoeira
o Annat:
Utifrån era svar kommer vi att försöka få ihop ett så bra läger som möjligt med lärare som
passar era behov och önskemål. Välkommen!

