Tej jesieni Państwa dziecko ma szansę zapisać się do szkolnego zespołu muzycznego. Zespół prowadzi firma

Music

Education Services – w tej chwili tworzone są klasy. Kilka dni temu uczniowie uczestniczyli w koncercie,
który zapoznał ich z różnymi rodzajami instrumentów. Dzisiaj Państwa dziecko pogłębiło swoją wiedzę o muzyce na
interaktywnym pokazie i miało okazję zagrać na kilku instrumentach. Próby na instrumentach odbyły się pod
nadzorem instruktora zespołu muzycznego posiadającego uprawnienia stanowe.

Na podstawie gry Państwa dziecka chcielibyśmy polecić instrumenty zakreślone niżej. Wybór
wynika z szeregu czynników, takich jak preferencje Państwa dziecka, jego cechy fizyczne oraz to, na
których instrumentach radziło sobie najlepiej.

Flet

Kornet / Trąbka

Klarnet

Puzon

Saksofon altowy

Perkusja
(werbel/dzwonki)

Klasy dla początkujących składają się z uczniów bez wcześniejszego doświadczenia w
zespołach muzycznych! Większość naszych początkujących nie miała wcześniej okazji wykonywać muzyki.
Dziecko, które uczy się grać na instrumencie muzycznym, uczy się nie tylko dyscypliny i współpracy, ale także
wzbogaca swoją kreatywność i poczucie własnej wartości. Gra na instrumencie pozwoli Państwa dziecku regularnie
zajmować się czymś wartościowym oraz da mu możliwość spędzania wolnego czasu w ciekawy i artystyczny
sposób. Ponadto, najnowsze badania naukowe wykazały bezpośredni związek między grą na instrumencie a
lepszymi wynikami testów.
Bardziej szczegółowe informacje znajdą Państwo na odwrocie tego listu. Państwa dziecko ma wspaniałą szansę, aby doświadczyć

naprawdę wartościowego

czegoś
i rozwijającego – muzycznych przeżyć, które poszerzą jego horyzonty. Mamy
nadzieję, że zechcą Państwo skorzystać z tej szansy.

dalsze informacje na odwrocie

Podsumowanie programu zespołu
Zajęcia zespołu są oferowane w Państwa szkole w podanych niżej terminach. Lekcje będą prowadzone
pod kierunkiem M.
 Czesne wynosi $576.00 za rok szkolny i jest podzielone na 9 równych miesięcznych płatności
po $64.00. Płacą Państwo tylko za miesiące, w których dziecko jest w zespole. Kolejne dzieci
z tej samej rodziny uczł sił za pół ceny.
 Oprócz zajęć Państwa dziecko zagra w co najmniej trzech koncertach w roku, a także będzie
uczestniczyć w innych zajęciach zespołu.
 In addition to classes, your child will play in at least three concerts throughout the year, and
participate in other band activities.
 Wszelkie rozliczenia będą kierowane do Państwa domu, dzięki czemu dzieci nie będą musiały
przynosić pieniędzy do szkoły.

Instrumenty:
 W razie potrzeby oferujemy konkurencyjny program wypołyczania instrumentów z
mołliwołcił półniejszego zakupu. Wypożyczenie fletu, klarnetu, trąbki, puzonu lub
zestawu perkusyjnego (werbel i dzwonki) kosztuje $35.00/mies., a saksofonu altowego –
$50.00/mies.
 Wszystkie opłaty za wypożyczenie (z wyjątkiem miesięcznej opłaty $5.00 za konserwację i
ubezpieczenie) stanowią przedpłatę za zakup instrumentu. Pozwoli to Państwu stopniowo
stawał sił włałcicielem instrumentu, w czasie gdy dziecko błdzie okrełlał swoje
zainteresowania.
 Minimalny okres wypożyczenia instrumentu wynosi 3 miesiące. Kaucja nie jest wymagana, jeśli
przystąpią Państwo do planu automatycznych płatności kartą kredytową lub debetową. W
przeciwnym wypadku w momencie zapisu należy wpłacić kaucję $60.00 ($90.00 za saksofon).
Kaucja podlega zwrotowi, jeżeli zwrócą Państwo instrument w dobrym stanie po upłynięciu
minimalnego okresu 3 miesięcy.
 Zakup instrumentu z rabatem (obniżka o 30% salda) jest możliwy w dowolnym momencie
podczas pierwszych 3 miesięcy wypożyczenia.
 Potrzebny będzie również statyw do nut ($16.00, jeśli Państwo nie mają) oraz podręcznik
($11.00 lub podręcznik do perkusji $18.00).

Zapisy odbędą się w szkole
Możliwość rejestracji przez telefon lub Internet:
www.MusicEdServices.org

Kod szkoły:

Czesne za pierwszy miesiąc, opłata za wypożyczenie, koszt materiałów/akcesoriów oraz kaucja (w
razie konieczności) są płatne w momencie rejestracji.
Płatność gotówką, czekiem lub kartą kredytową.

