
                                                                                               číslo:             

KRUH PŘÁTEL HUDBY MĚLNÍK - KLUB MLADÝCH 
Sun of Art, o.p.s.__________________________________________________________               
 

ČLENSKÁ PŘIHLÁŠKA 
 
Jméno a přijmení___________________________________________________ 
 
Bydliště___________________________________________________________ 
 
Datum narození____________________________________________________ 
 
Telefon, email zák. zást.______________________________________________ 
 
Telefon, email člen__________________________________________________ 
 
Zasílání informací a pozvánek - emailem,   sms,   poštou (zakroužkujte) 
Členství 150 Kč 
Platbu možno provést na účet 166 606 723/0600 (uvést KPH Mělník a jméno) nebo po domluvě 
hotově Kontakt: laubova.j@seznam.cz, 722955540 
 
Datum _____________________________Podpis zák. zástupce___________________________ 
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KRUH PŘÁTEL HUDBY MĚLNÍK 

Kruh přátel hudby Mělník je zájmové sdružení lidí, kteří mají zájem o umění a koncerty nejen klasické 

hudby. Činnost zahrnuje pořádání koncertů amatérských, polo-profesionálních a studentských skupin, 

na nichž vystupují i mladí sólisté, kteří se soustavně připravují na budoucí hudební kariéru. Koncerty 

mohou být doplněny besedami s umělci, workshopy atd... 

Založen byl 15.12.2014 obecně prospěšnou společností Sun of Art na Adventním koncertě 

pořádaném v Divadle Novanta na Mělníku a okamžitě získal podporu jak od obecenstva, tak od 

vystupujících umělců. Podporu také vyjádřily Mělnické kulturní centrum, o.p.s. a Město Mělník. 

Členem KPH Mělník se může stát každý, kdo řádně vyplní přihlášku a zaplatí roční členský příspěvek 

150,- Kč. 

Rodinné členství 250 Kč 

Klub Mladých p ři KPH Mělník 

Děti od šesti do patnáctiti let, studenti - členství na školní rok (koncertní sezónu) 150 Kč 

Výhody: vstup na koncerty zdarma, sleva na příměstské tábory a další akce pořádané Sun of Art, 

o.p.s. 

VÝHODY ČLENSTVÍ v KPH M ělník 

• Zlevněné vstupné na koncerty 

• Zlevněná cena abonentní vstupenky na roční cyklus koncertů 

• Aktuální informace o akcích pořádaných KPH - (e-mailem, či poštou) 

• Pro členy klubu mladých vstup na koncerty zdarma 

• zlevněné vstupné na další pořádané akce KPH Mělník a Sun of Art, o.p.s. 

  

www.kphmelnik.8u.cz 


