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FULL D’INSCRIPCIÓ ALUMNE/A EN ACTIVITATS 

COMPLEMENTÀRIES 
 

DADES DEL/DE L’ALUMNE/A 

Nom i Cognoms  Data Naixement 

   
DNI  Adreça 

   
Codi Postal  Població  Província 

     
Telèfon de contacte  Correu electrònic de contacte   

   
 

ORDRE DE DOMICILIACIÓ DE CÀRREC  

Mitjançant la signatura d'aquesta ordre de domiciliació, el/la titular autoritza la Societat 

Musical l’Entusiasta a enviar instruccions a la seua entitat bancària per a carregar en el seu 

compte, i a la Societat per a efectuar els càrrecs en la mateixa. 

Nom del/de la titular del compte (en cas de no ser el/la alumne) 

 
Número de compte IBAN   

                        
SWIFT BIC (el trobareu al primer full de la cartilla) Tipus de pagament 

            RECURRENT 

 

MODALITATS IMPARTIDES I PREUS D’INSCRIPCIÓ 

Marque amb una X les opcions escollides 

MODALITAT (QUOTA TRIMESTRAL)  ALTRES QUOTES (QUOTA ANUAL) 

MÚSICA I PSICOMOTRICITAT PER A 

BEBÉS (Quota normal) 
60€ 

 
 

MATRÍCULA 40€  

MÚSICA I PSICOMOTRICITAT PER A 

BEBÉS (Quota Socis/Sòcies) 
50€ 

 
  

 
 
 

    

MODALITAT (QUOTA TRIMESTRAL)  ALTRES QUOTES (QUOTA ANUAL) 

DANSA MODERNA (Quota normal) 60€ 
 

 
MATRÍCULA 40€  

DANSA MODERNA (Quota 

Socis/Sòcies) 
50€ 

 
 

 



 

FORMALITZACIÓ DE LES INSCRIPCIONS 

Per inscriure’s cal emplenar el present 

document en la seua totalitat i fer-lo 

arribar a l’escola en persona, a la bústia de 

l’Escola o bé escanetjat al nostre correu 

electrònic smentusiasta@gmail.com. 

CALENDARI DEL CURS 

Les dates d’inici i finalització seran 

comunicades en dates pròximes.  

PAGAMENT DE LES QUOTES 

La quota trimestral es girarà a principi de 

cada trimestre al número de compte que 

ens heu facilitat al full d’inscripció. En la 

primera quota trimestral s’inclourà el cost 

de la matrícula. A mode orientatiu, el gir de 

les quotes es produirà: 

20/09/18: gir del primer trimestre + 

matrícula. 

20/12/18: gir del segon trimestre. 

20/03/19: gir del tercer trimestre. 

En cas de que el/la alumne/a no vaja a 

continuar els estudis en el següent 

trimestre haurà de comunicar-ho al 

mestre/a amb la suficient antelació. 

Una vegada començat el trimestre no 

s’abonarà cap quantitat en cas de que el/la 

alumne/a no finalitze el trimestre. 

La Societat procedirà a recordar les 

famílies, amb uns  dies d’antelació, la 

proximitat del gir, mitjançant  qualsevol 

dels mitjans de comunicació (correu 

electrònic o whatsapp o altres) amb els que 

compta. Per tant, en cas de produir-se la 

devolució del gir, la família del/de la 

alumne/a correrà a càrrec dels costos. 

Aquelles famílies que poguereu tindre 

algun tipus de problema amb la data, 

import o periodicitat del girs, podeu fer-ho 

saber a la Directiva, i ens adaptarem a les 

vostres necessitats. Així evitarem 

devolucions i costos innecessaris/àries.  

CESSIÓ D’IMATGES ALUMNAT MENOR 

Amb la signatura del present document, el 

pare/mare/ tutor legal del menor, autoritza 

La Societat Musical l’Entusiasta, a un ús 

pedagògic, gratuït i no lucratiu i de les 

imatges obteses en les diferents activitats 

acadèmiques (classes o audicions) o 

festives (eixides, dinars, etc..) on aparega 

el/la inscrit/a, organitzades per la mateixa i 

a la seua publicació en les xarxes socials de 

la Societat (Web, Facebook, Twitter i 

Instagram o qualsevol altra...). En cas de no 

estar d’acord, marque la següent casella i 

procedirem, en aquest cas, a pixelar les 

imatges on el/la inscrit/a aparega. 

LOPD 

En compliment de la LOPD 15/1999 de 

Protecció de dades de caràcter personal, li 

informem que les seus dades estan incloses 

en un arxiu propietat de la Societat Musical 

l’Entusiasta, degudament notificat a 

l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, 

amb la finalitat de gestionar la relació 

comercial. Vosté por exercir el dret d’accés, 

rectificació, cancel·lació i oposició 

comunicant-ho de forma expressa a 

l’adreça de la Societat, adjuntant el DNI. 

SIGNATURA DE L’ALUMNE/A O DEL 

PARE/MARE (EN CAS DE SER MENOR) 

Signat per: __________________________________ 

___________ de ____________________ de 201___

  

mailto:smentusiasta@gmail.com

