
Elevens namn:

Elevens personnummer:
10 siffror, obligatoriskt

Bostadsadress/
Fakturaadress:

Vårdnadshavares personnr 
10 siffror, obligatoriskt:

Postnummer: Ort:

Telefon bostad:
Telefon 
arbete:

Elevens skola:

Vårdnadshavares e-post:

Vårdnadshavares mobil:

Elevens e-postadress:

Elevens mobil:

1:a hand:

Vårdnadshavares
namnteckning:

Namnförtydligande:

2:a hand:

Information och regler se baksidan

Val av instrument/kurs

Med min namnteckning bekräftas att jag förstått informationen på baksidan och är betalningsskyldig vid antagning.
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Anmälningsblankett



Vid anmälan till Musik- och kulturskolans kurser gäller följande
För att så många som möjligt ska få tillfälle att delta i Musik- och kulturskolans verksamhet kan 
varje elev endast stå i kö till två kurser. Flera anmälningar medför att tidigare val tas bort. 
Anmälan behöver inte förnyas inför nytt läsår, sökande som inte blir antagen placeras i kö.

Med Din underskrift godkänner Du:
• att Ditt barn får visas på bild/film i samband med marknadsföring på Musik- och kulturskolans 

hemsida och i trycksaker.
• att terminsavgiften faktureras till ovanstående bostads-/fakturaadress. 

Elev som deltar i mer än en kurs betalar avgift för varje kurs. Familj folkbokförd på samma adress 
betalar full avgift för två barn, från tredje barnet lämnas 50 % rabatt. Inskrivna elever som betalar 
ämnesavgift (instrument, sång) deltar utan kostnad i kör och orkesterspel. Inga övriga rabatter 
tillämpas.

För att undvika debitering av terminsavgift och ev. instrumenthyra ska platsen skriftligen sägas 
upp senast 15 september respektive 1 februari och det hyrda instrumentet ha återlämnats till 
Musik- och kulturskolan. I annat fall är vårdnadshavaren betalningsskyldig för hela terminen. 
Använd blanketten ”Avanmälan” på hemsidan eller skicka e-post. Spara gärna en egen kopia.
För mer information se www.vanersborg.se/musikochkulturskolan

Anmälningsblanketten skickas till:
Musik- och kulturskolan
Vänersborgs kommun 
462 85 VÄNERSBORG

Välkommen med din anmälan!

Eller anmäl dig på hemsidan:
www.vanersborg.se/musikochkulturskolan
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