Sensibilització Musical FULL DE MATRICULA Curs 18-19

Número

NOM DE L’ALUMNE
COGNOMS
CURS DE L’ALUMNE
DATA DE NAIXEMENT
/
/
NOM DEL PARE
NOM DE LA MARE
TEL. MOBIL PARE
TEL. MOBIL MARE
ADREÇA : C/
No.
Pis
TEL. FIX
CIUTAT
CODI POSTAL
CORREU E-Mail pare
CORREU E-Mail mare
Aquest curs el nostre fill cursarà les següents activitats: Marqueu amb (X)
INICIACIÓ MUSICAL

(
LLENGUATGE MUSICAL+RODA 1er(
LLENGUATGE MUSICAL 2on a 6èn(
INSTRUMENT ( ) Quin?
DIES POSSIBLES Dilluns ( )

)
)
)

Dia
Dia
Dia

Hora 4:30 35,45 €/mes
9,40 € *
Dimarts Hora
4:30 41,25 €/mes 9,70 €*
Hora 4:30 35,45 €/mes 9,70 €*
Migdia ( )
Tarda 18:00 ( )
Dimarts ( ) Dimecres ( ) Dijous ( ) Divendres ( )
30 Minut setmanal ( ) 45,25 €/mes 7,90 € *
45 Minuts setmanal ( ) 67,50 €/mes 7.90 € *
Dilluns

Observacions:
* (Material didàctic1 únic cobrament)

Autoritzo a PLIS S.C.P., que lliuri el rebut mensual de Sensibilitat Musical al:

CODI IBAN
24 Dígits
Titular del compte: Nom i Cognoms
Data: Barcelona a

de

Signatura del titular del compte

de

Informació a: musicaextra@hotmail.com

Informació bàsica sobre la Protecció de dades Responsable:
Plis s.c.p. CIF 37289418R Contacte DPD musicaextra@hotmail.com - Finalitat: Gestió de la prestació de serveis
a l'usuari i/o enviar-li informació sobre l’activitat de música extraescolar. Legitimació: Execució del contracte i
consentiment de l'interessat. Destinataris: Plis s.c.p. només comunicarà les seves dades amb el seu consentiment
previo o per interès legítim per la correcta presentació de serveis contractats i oblicacions legals. Drets: Accedir,
rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica en la informació addicional de la política de
protecció de dades a través de l'e.mail a musicaextrahotmail.com Autoritzo l'enviament d'informació comercial o
promocional de l’activitat de música extraescolar.
Signatura:
Autorizo al meu fill/filla a aparèixer a les fotos, gravacions, memòria anual, portal web i xarxes socials
corresponents a les activitats desenvolupades per música extraescolar i que puguin ser utilitzades per l'entitat tant
per la promoció d'aquestes, com exposades.
Signatura:

