
	

Lekce pro 
dospělé

• akordeon

• klavír

• varhany

• keyboard

• přříččná flétna

• zobcová flétna

• klarinet

• saxofon

• hoboj

• trubka

• pozoun

• zpěěv

• bicí nástroje

• housle

• violoncello

• kontrabas

• kytara

• hra v orchestru

Nabídka výuky

...první krok k umění!



	

Základní umělecká škola Karla Halíře Vrchlabí realizuje v rámci své doplňkové 

činnosti LEKCE PRO DOSPĚLÉ. K tomu je oprávněna živnostenským listem a 

provozuje nejen tyto lekce pro dospělé, ale také pořádá semináře a nejrůznější 

kurzy. Lekce pro dospělé se řídí momentální nabídkou školy o hudební nástroje a 

zpěv. Výuka probíhá dle vaší domluvy s vyučujícím, neřídí se pevným rozvrhem 

hodin a záleží jen na vás, jak často máte zájem na hodiny hudby docházet.

Máte chuť hrát v orchestru?

Využijte naší nabídky a staňte se členem Školního orchestru či Big Bandu!

Hra v orchestru je zdarma, podmínkou je docházka na individuální lekce.

Výše úplaty za jednotlivé lekce je stanovena na 200 Kč / lekce / 45 minut.

1. 2. 3.

Stáhněte si a vyplňte 
přihlášku, která je na 
stránkách školy v odkazu 
DOKUMENTY.

Navštivte naši školu, kde 
obdržíte informace o 
studiu - s sebou je třeba 
vzít přihlášku.

Domluvíte si termíny 
lekcí s vyučujícím, který 
Vám poskytne další 
informace ke studiu.

Zahájíte Vaše studium 
a.....
poctivě cvičíte....

4.
5.

PLATBA
Celkovou částku za 
lekce zaplatíte vždy 
posledního dne v měsíci 
na účet školy.
Evidenci Vaší docházky 
zajišťuje vyučující.

ÚDAJE K ÚHRADĚ ÚPLATY ZA LEKCE PRO DOSPĚLÉ:

• Výše úplaty:

200 Kč / lekce / 45 minut

• Číslo účtu:

1304068359/0800

• Variabilní symbol:

Variabilním symbolem je rok studia (2012, 2013...)

• Text:

SPD a Vaše příjmení /příklad: SPD Novák/

KONTAKT
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