
FITXA D’INSCRIPCIÓ EXTRAESCOLAR MÚSICA 

       CURS 2020/2021

Nom Cognoms

Data naixement Edat

Adreça Població

CENTRE on realitza els estudis  Curs

E-MAIL dels pares o tutors

Telèfons on poder localitzar als pares/tutors durant l’activitat:

Nom Tel Horari

Nom Tel Horari

Altres Telèfons

Grup al que voleu assistir:

MINIMÚSICS (P3-P5) (   )   GUITARRA (1r-6è) (  )  CANT CORAL (1r-6è) (  )

Preus per mes (SOCIS AMPA):

MINIMÚSICS: 30 euros

GUITARRA: 32 euros

CANT CORAL: 20 euros 

       

                    FORMA DE PAGAMENT: El cobrament s'efectuarà  per domiciliació bancària. 

El titular del compte autoritza el càrrec dels rebuts girats per «EL RESSÒ» ESCOLA DE MÚSICA.

En cas de rebut retornat, es cobrarà la taxa que aplica l’entitat bancària a «EL RESSÒ» ESCOLA DE MÚSICA.

 

CONDICIONS D'INSCRIPCIÓ:
Els Serveis es podran realitzar a partir d’un mínim de 10 alumnes pel grup de MINIÚSICS i CANT CORAL i 6
alumnes per GUITARRA. 
PLACES LIMITADES. 
Admissió per rigorós ordre d'inscripció. La inscripció serà admesa un cop carregat el rebut bancari.
Un cop començada l’activitat no es podrà fer cap devolució de l’import de la inscripció. Les justificades amb
certificat  mèdic,  per  malalties  o  accidents  tindran  un  abonament  del  90%.  Els  casos  excepcionals  es
valoraran particularment. (En cas que les inscripcions no superin el mínim establert, l’organització es reserva
el dret a anul·lar el taller).
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INFORMACIÓ SANITÀRIA BÀSICA

SI     NO

Als jocs, esports o excursions, es cansa aviat?             

Pateix hemorràgies sovint?

Pateix del cor?

Pateix o ha patit convulsions?

Pateix algun tipus d'al·lèrgia?

A què és al·lèrgic?

Pren alguna medicació? Quina?

Detalleu altres malalties o observacions a tenir en compte

AUTORITZACIÓ DELS PARES I/O TUTORS:

En/Na......................................................................................................amb DNI............................. autoritza al 

seu fill/a......................................................................................................................a assistir a les activitats 

organitzades per «EL RESSÒ» ESCOLA DE MÚSICA d'acord amb les condicions establertes. 

Altrament autoritza a «EL RESSÒ» ESCOLA DE MÚSICA a l’enregistrament d’imatges i la realització de fotografies

relacionades amb les activitats que es portin a terme. Així mateix, es fa la cessió de les mateixes per tal de fer la

difusió de les activitats portades a terme. En compliment amb el que està establert a la Llei Orgànica 15/1999 

del 13 de desembre sobre protecció de dades de caràcter personal, informem que les dades facilitades seran 

incorporades a un fitxer informatitzat de la escola i que només seran utilitzades pels fins indicats. Podeu exercir 

els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per escrit, per mitjà de comunicació expressa a «EL RESSÒ» 

ESCOLA DE MÚSICA.

.
Signatura                Viladecans , ............................de...............de 2020
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