ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 67 - 654 03 ΚΑΒΑΛΑ

Τηλ. 2510 222-119 | Φαξ 2510 221-963

Συμπληρώνεται από τους γονείς

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ
1. Όροι Εγγραφής και Φοίτησης
Για την κατάταξη του μαθητή θα ακολουθήσει ακρόασή του [ΤΕΣΤ]. Η κατάταξη θα γίνει ανάλογα με τα
μουσικά και φυσικά του προσόντα, την ηλικία, τις κλίσεις του και τις δυνατότητες του Ωδείου. Tο Ωδείο δεν
δεσμεύεται από τις προτιμήσεις του μαθητή, ούτε ο μαθητής δεσμεύεται να πραγματοποιήσει εγγραφή.
Η ακρόαση θα γίνει στις αρχές Σεπτεμβρίου. Για το σκοπό αυτό θα κληθείτε στο τηλεφωνικό νούμερο που
δηλώσατε για να κλείσετε ώρα ακρόασης. Σε περίπτωση που δεν ειδοποιηθείτε μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου,
παρακαλούμε να τηλεφωνήσετε στο Ωδείο ή να περάσετε αυτοπροσώπως για να συνεννοηθείτε.
Ο μαθητής πληρώνει δικαίωμα εγγραφής και δίδακτρα, που καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου κάθε σχολική χρονιά. Ασκείται σε δικό του όργανο στον δικό του χώρο, με δικά του βιβλία και
μέσα. Η μελέτη στο Ωδείο είναι δυνατή κατόπιν άδειας της Διεύθυνσης, όταν υπάρχει ελεύθερη αίθουσα.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων για τα οποία έχει κοπεί απόδειξη εισπράξεως.
Εκτός από την παρακολούθηση των ατομικών μαθημάτων στο όργανο, ο μαθητής υποχρεούται να
παρακολουθεί ΟΛΑ τα ομαδικά μαθήματα θεωρητικών, χορωδίας, ορχήστρας (εάν παίζει όργανο ορχήστρας),
όπως και τις εκδηλώσεις του Ωδείου. Οι απουσίες καταγράφονται και μαζί με την πρόοδο αποτελούν κριτήριο
για τη συνέχιση των μουσικών σπουδών.
Για τον καταρτισμό του προγράμματος σπουδών του μαθητή στο Ωδείο λαμβάνεται υπόψη μόνο το
πρόγραμμα του Δημοσίου Σχολείου που φοιτά και όχι των φροντιστηρίων, σχολών χορού κ.τ.λ.
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3. ΄Ελαβα γνώση των όρων εγγραφής και φοίτησης
ΚΑΒΑΛΑ:
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Συμπληρώνεται από τη Διεύθυνση
4. Παρατηρήσεις απο την ακρόαση
ΜΟΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
ΡΥΘΜΟΣ
ΑΚΟΗ
ΤΡΑΓΟΥΔΙ
ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ:
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