
Формулар за пријаву детета 

на музичку радионицу „У ритму Африке“ 

у Музеју афричке уметности 

(20. фебруар – 19. јун 2021) 

 
 

Молимо Вас да приликом пријављивања детета за учешће у музичкој радионици и пре потписивања 
Уговора прочитате следеће: 

- радионица је групног карактера и стога су неопходни редовни доласци (сваки изостанак једног детета 
утиче на даљи напредак у раду остале деце);  

- уколико дете није у могућности да дође на час молимо Вас да о томе обавестите наставника. Такође, у 
случају да дете не жели да настави са часовима родитељ је у обавези да о томе обавести наставника пре 
почетка новог платежног месеца; 

- у случају да је потребно организовање додатних термина за вежбу или било каквог другог договора 
који подразумева организацију читаве групе деце, обавестићемо Вас мејлом и СМС-поруком. Молимо 
Вас да одговорите у што краћем року; 

- услед епидемиолошке ситуације у земљи водимо рачуна о заштити свих учесника програма у МАУ; 
молимо Вас да објасните деци да су маска и дезинфекција руку обавезни; 

- чланарина за похађање музичке радионице износи 3.000,00 динара месечно, односно 12.000,00 
динара за целу радионицу. Новчана накнада плаћа се једнократно, приликом уписа, или у једнаким 
месечним ратама (прва рата пре потписивања Уговора, друга до 20. марта, трећа до 17. априла и четврта 
до 29. маја 2021) и то уплатом на рачун Музеја бр. 840-584668-78, код Управе за трезор. Приликом 
првог доласка потписаћете Уговор о похађању; 

- планирани термини:  

I месец – 20.2, 27.2, 6.3, 13.3.2021. 

II месец – 20.3, 27.3, 3.4, 10.4.2021. 

III месец – 17.4, 24.4, 15.5, 22.5.2021. 

IV месец – 29.5, 5.6, 12.6, 19.6.2021.  

 

Молимо Вас да своје дете пријавите тако што ћете попуњен формулар проследити на следећи имејл: 
deciji.orkestar.muzika.sveta@gmail.com  

Име и презиме родитеља _________________________________ 

Број мобилног телефона _________________________________  

Имејл _______________________________________________ 

Пријављујем своје дете ___________________________________ 

Разред/школа  _________________________________________ 

Да ли је дете већ имало прилику да свира неки инструмент до сада? Ако јесте – који и колико дуго?      

НЕ        ДА, _______________________________________________________                                                                                                                 

Да ли сте сагласни да фотографије Вашег детета настале у току часова буду коришћене у циљу 
промоције рада и програма музичких радионица у Музеју афричке уметности?      ДА     НЕ 
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