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Henkilötietolomake 
Palautetaan ensitilassa opettajalle. Myös vanhojen oppilaiden on täytettävä lomake. Ilmoittautuminen koskee koko lukuvuotta 2015–2016 ellet peruuta paikkaasi 
18.12.2015 mennessä. Tutustu sääntöihin huolellisesti, ne löytyvät kausiesitteestä ja internetistä. Även gamla elever fyller i blanketten. Anmälningen gäller hela 
läseåret ifall man inte ger skriftlig besked om slutandet till den 18.12.2015. Bekanta dig med reglerna noggrant. De finns på internet och i broschyren. 

Loviisan tanssiopisto ja sirkuskoulu

Ryhmä / ryhmät / Grupp / grupper

Oppilaan nimi / Studentens namn

Syntymäaika / Födelsetid

Huoltajan nimi / Vårdhavarens namn

Katuosoite / Adress

Postinumero ja postitoimipaikka / postnummer och postanstalt

Laskutusnimi / osoite  (jos eri, kuin yllä) /  Faktureringsadress om annan än ovan

Sähköpostiosoite / e-post      Haluan laskuni sähköpostitse/ Fakturering per e-post    

Puhelinnumero / telefonnummer

Oppilaan  puhelinnumero / studentens telefonnummer

Harrastavat muut perheenjäsenet (nimi & ryhmä) / syskon i andra grupper

Aloituspäivämäärä / Begynnelsedatum

Äidinkieli / Modersmål

Suomi / Finska       Ruotsi/Svenska       Muu/Annan    mikä/vad?

Esityksistämme ja tunneiltamme otettua kuvamateriaalia voidaan käyttää tiedotuksessa ja markkinoinissa.  /  Bildmaterial tagen på 
timmarna eller i uppvisningarna kan användas för marknadsföring och information. 
Allekirjoituksellani vahvistan oppilaspaikan vastaanottamisen ja tutustumisen voimassa oleviin sääntöihin. (Huom. kohta 
ilmoittautumisen peruuttaminen!) / Med underteckningen bekräftar jag deltagandet i undervisningen och att jag har bekanntat mig 
med reglerna.(OBS! Annulering av anmälning!) 

Huoltajan allekirjoitus / Vårdhavarens underteckning

Aikuisopiskelijana maksan SMARTUM-setelillä tai Luottokunnan Virike-setelillä HUOM! Setelit jätetään kuukauden sisällä kauden 
alkamisesta opettajalle. Merkitse tähän MINKÄ SUMMAN edestä toimitat Liikuntaseteleitä syys- ja kevätlukukaudella. esim. 40/80 
Som studerande vuxen betalar med SMARTUM-sedlar eller med Luottokuntas Virike-sedlar. OBS! Sedlarnas lämnas inom en 
månad åt läraren. Ange här FÖR VILKEN SUMMA du levererar motionsedlar på höst- och vårterminen. t.ex. 40/80

Haluan maksaa laskuni yhdessä   kahdessa  erässä (lisämaksu 5€). Jag betalar i en rat   i två rater  (tilläggsavgift 5€). 


