Lukuvuosi ______ - ______ tai VAIN syyslukukausi ___ / kevätlukukausi ___
HAKIJAN TIEDOT
Ikä_____vuotta
Ryhmä/päivä ______________________ klo __________ opettaja ______________________
Sukunimi __________________________ Etunimet____________________________________
Oppilaan oma
Syntymäaika _______________________ puhelinnumero _______________________________
Osoite _________________________________________________________________________
Postinumero ________________________ Postitoimipaikka ______________________________
Osoitetietojen muutoksista tulee ilmoittaa koulun toimistoon!
Kotikunta _______________________________________________________________________
HUOLTAJAN/HUOLTAJIEN TIEDOT - täytettävä ehdottomasti!
Koulun tiedotus tapahtuu sähköpostilla! Ilmoitathan ainakin yhden sähköpostiosoitteen!

Nimi ______________________________ puhelinnumero ________________________________
e-mail
sähköpostiosoite:__________________________________________________________________
Nimi ______________________________ puhelinnumero ________________________________
e-mail
sähköpostiosoite:__________________________________________________________________
Rastita mikäli haluat lukukausimaksun kahdessa erässä syys- ja kevätlukukaudella yht.4erää. Muussa
tapauksessa lukukausimaksu laskutetaan: yksi erä syksyllä ja yksi erä keväällä.

Laskutusosoite, mikäli eri kuin oppilaan:
________________________________________________________________________________
Kuvataidekoulussa opiskelevat sisarukset ______________________________________________
Allekirjoituksellani sitoudun noudattamaan Lasten ja nuorten kuvataidekoulun voimassa olevia sääntöjä ja hyväksyn
sopimuksen lasten kuvien käytöstä, johon olen tutustunut. (sopimus kääntöpuolella/alla)

Lappeenrannassa ____ / ____ 20____

_______________________________________________
Huoltajan allekirjoitus, alle 18 –vuotiaalta

Muistathan että opintojen lopettamisilmoitus tulee tehdä kirjallisesti koulun toimistoon.

tulosta

tyhjennä

Tällä sopimuksella selvennämme oppilastöiden ja oppilaiden työskentelyn dokumentointiin liittyviä
käytäntöjä. Oppilas on luomansa teoksen osalta teoksen tekijä. Tämän johdosta lapselle kuuluvat
oikeudet kuvataidekoulussa syntyviin teoksiin voidaan siirtää vain sopimuksella. Mikäli et hyväksy
jotain sopimuksen kohtaa, yliviivaa se! Annamme mielellämme myös lisätietoja!

SOPIMUS LASTEN KUVIEN KÄYTÖSTÄ
1. Sopimuksen osapuolet: Lappeenrannan lasten ja nuorten kuvataidekoulu
(jäljempänä kuvataidekoulu) ja kuvataidekoulun oppilaan (jäljempänä oppilas) huoltajat
2. Sopimuksen tarkoitus
Kuvataidekoulu dokumentoi oppilasryhmiä sekä valmiita oppilastöitä. Kuvauskohteena ovat
oppilastöiden lisäksi koko opetusprosessi eri työskentelyvaiheineen. Kuvamateriaalia käytetään
kuvataidekasvatusta edistäviin tarkoituksiin kuvataidekoulun ja Suomen lasten ja nuorten
kuvataidekoulujen liiton näyttelyissä, verkkosivuilla, tiedotteissa, esitteissä ja julkaisuissa.
3. Käytön laajuus
Annettava käyttölupa koskee oppilaan kuvataidekoulussa tekemien kuvataiteen teosten ja
valokuvien käyttöä internet-kotisivulla, tiedotteissa, koulutustilaisuuksissa, tiedotusvälineissä ja
muissa vastaavissa ei-kaupallisissa tarkoituksissa.
4. Yksityisyyden suoja
Tunnistettavaa kuvaa lapsesta hänen nimensä mainiten saa käyttää edellä kohdassa 2. mainituissa
yhteyksissä.
5. Tekijänoikeusluvan sisältö ja ehdot:
Kuvataidekoulu on oikeutettu tämän sopimuksen mukaisesti käyttämään kaikkia oppilaan
kuvataidekoulussa tekemiä töitä otsikossa mainituissa käyttötarkoituksissa ja niiden yhteydessä.
Luvansaaja sitoutuu ilmoittamaan teosten välittömässä yhteydessä tekijän nimen. Oppilastyön
tekijän kuva ja nimi saavat olla tiedotusvälineissä näkyvillä.
6. Kuvataidekoulun säännöt ja opinto-opas
Oppilaan huoltaja toteaa tutustuneensa kuvataidekoulun opinto-oppaaseen ja sääntöihin ja
hyväksyvänsä ne.
7. Sopimuksen voimassaolo
Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi siihen asti, kunnes sopimus irtisanotaan kirjallisesti.
Hanne Kärki
rehtori

