KOMETA
Дечији програм за образовање и културу на српском
језику
Бостон, МА
kometa.communications@gmail.com

Драга децо и родитељи, време је за почетак нове школске године у нашој КОМЕТИ.
Наш први сусрет је у недељу, 13. септембра у просторијама цркве Светог Саве, 41
Alewife Brook Pkwy, Cambridge, MA 02140. Виртуални часоби почињу 16. септембра.
Основана 2006. године, КОМЕТА је до сада окупила око 50 породица са бројем деце
који је ишао до 65 на годишњем нивоу. Уз квалитетну наставу и богат програм представљен
на приредбама, деца и родитељи су се упознавали, дружили и учили азбуку, певали, глумили
и ширили лепоту нашег језика и културе.
КОМЕТА је од маја 2009. и званично постала 501(c)(3) непрофитна организација што
њеним донаторима омогућава коришћење пореске олакшице. Позивамо вас да искористите
ову чињеницу и помогнете рад КОМЕТЕ вашим новчаним прилогом. Наш федерални ID je
01-0898262.
Ово је наша петнаеста година у раду КОМЕТЕ. Чланови КОМЕТЕ ће се потрудити да
деца уз игру, песму, глуму и забаву, што више упознају и науче оно што чини српску културу,
језик и традицију.
Подела деце по групама је заснована на пријавама за упис. Молимо вас да се обратите
учитељицама да потврдите одговарајућу групу за своје дете почетком школске године.
Уколико је ваше дете нови члан КОМЕТЕ, обратите се Одбору пре почетка школске године
или учитељицама приликом првог сусрета.
Чланови Одбора вам стоје на располагању за сва питања у вези организовања рада
КОМЕТЕ. Пишите нам на kometa.communications@gmail.com. Ваша помоћ у виду
волонтерског рада, питања, идеја и коментара је добро дошла током целе године.

Добро дошли !!!
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KOMETA
Дечији програм за образовање и културу на српском језику
Уписница за школску 2020/2021

Име детета

Датум рођења

Име детета

Датум рођења

Име детета

Датум рођења

Име детета

Датум рођења

Адреса
Кућни телефон

Мобилни телефон

Име родитеља / старатеља
Eмејл адреса
Алергије на храну
Фото/Видео Одобрење*:

Дајем одобрење

Не дајем одобрење

Сагласност за позивање хитне помоћи:

Дајем одобрење

Не дајем одобрење

Потписан “liability waver” **:

Да

Не

Сусрети се одржавају сваке недеље док време дозволи и виртуелни часови ће бити сваке
среде.
Молимо вас, означите начин плаћања: због неизвесности око КОВИДа, скупљамо само
прву рату.
Дете
1
2
3
4
Потпис родитеља/старатеља:

Цена
$360.00
$300.00
$200.00
бесплатно

У две рате (септ. и јан.)
$180.00 + $180.00
$150.00 + $150.00
$100.00 + $100.00
бесплатно
Датум:

_______________________________________________________________________________
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Упис у школску 2020/2021 годину можете извршити на два начина:
1. Слањем одштампане уписнице и чека поштом на адресу: attn. AleksandarVelickovic
(KOMETA), 175 Derby Street, Newton, MA 02465
2. Предајом попуњене уписнице и чека приликом доласка на први сусрет КОМЕТЕ
У оба случаја уз уписницу треба предати и потписане “Waver of Liability”, “Covid Liability
Waiver” и “Student Behavior Handbook” (“Правилник о понашању”) документе.
Један бесплатан пробни час по детету биће понуђен новим породицама које су заинтересоване
да се придруже КОМЕТИ. Након тога уплата се очекује по наведеном ценовнику.
Сва питања у вези програма и регистрације за упис можете послати Одбору КОМЕТЕ на
емејл адресу kometa.communications@gmail.com.
Напомене:
* Фото/Видео Одобрење
● Програму КОМЕТА да моје дете буде део фото или видео материјала који ће КОМЕТА
користити на својој Web страници и/или свом рекламном материјалу.
● Сав фото и видео материјал направљен на сусретима, ZOOM часобима, приредбама и
излетима КОМЕТЕ је власништво КОМЕТЕ и није дозвољено јавно објављивање тог
материјала без одобрења КОМЕТЕ.
● Ово се односи, али није ограничено, на постављање материјала на Интернет-у,
YouTube, FaceBook, Picasa, итд.
● Коришћење материјала у приватне сврхе и за најближи круг родбине и пријатеља је
дозвољен.
** Сви чланови КОМЕТЕ морају да потпишу “Waiver of Liability” , “COVID Liability Waiver”
и “Student Behavior Handbook” (“Правилник о понашању”).
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