Sol·licitud de preinscripció/d'inscripció a l'escola de música de les Valls del Nord

1. Sol·licitant
Nom i Cognoms de l’alumne:

Data naixement:

Nom i cognoms del pare, mare, o tutor:
Adreça:
Telèfons:

Població:
Adreça e-mail:
Banc:

Núm. cte. IBAN: AD

2. Estudis Complerts:
Pretaller (4 anys)
Taller 1 (5 anys)
Taller 2 (6 anys)
Taller 3 (7 anys)
Llenguatge musical i cant coral

Instruments:

Descompte d'un 20% en la matrícula, amb el carnet jove
Les classes d'instruments es realitzaran preferentment a l'escola de:

La Massana

Ordino

3. Estudis lliures:
Instruments:

Descompte d'un 50% en la matrícula, amb la Carta Magna
Les classes es realitzaran preferentment a l'escola de:

4. Observacions:

La Massana

Ordino

5. Data i signatura
el

d

del

Signatura de la persona que sol·licita

6. Autorització imatge canals de comunicació i altres
El/la
sotasignant
....................................................................................................................,
pare/mare/tutor
de
l'infant ................................................................................... de ............. anys d'edat, autoritzo que les imatges del meu fill /a
que es realitzin en les diverses activitats de l'Escola de Música de les Valls del Nord, puguin utilitzar-se en qualsevol canal
d'informació en general i en concret diferents publicacions com díptics, butlletins, pàgina web i altres fulletons
promocionals, escrites o visuals.
Les fotografies i imatges sempre seran utilitzades per difondre les activitats culturals que organitza el Comú de La
Massana i el Comú d'Ordino, mai amb cap altra finalitat.
Entre altres, expresso en el meu consentiment a que les fotografies i imatges que se li puguin fer al meu fill/a s'utilitzin en
els mitjans de comunicació.
La Massana, ........... de ....................... del ................
Signatura

Autoritzo al Comú de La Massana i al Comú d'Ordino a poder publicar les imatges del meu infant a la pàgina del
facebook dels respectius Comuns.

SI

NO

Documentació a adjuntar si es sol·licita el descompte, segons els cas
.- Fotocòpia del Carnet Jove.
.- Fotocòpia de la Carta Magna.

Informació complementària
.- La inscripció és vigent pel curs escolar, si no es formalitza una sol·licitud de baixa. Aquesta sol·licitud de baixa s'ha de
presentar amb 7 dies d'antelació a la finalització del mes en curs. En cas contrari, s'haurà d'abonar l'import corresponent al
període següent, no es retornarà l'import pagat en concepte de matrícula ni la mensualitat corresponent, excepte en cas de
malaltia i presentant el certificat mèdic corresponent
.- Per poder participar a les activitats, concerts, audicions així com per obtenir el certificat d'assistència i les qualificacions de
l'escola de música de les valls del nord (EMVN) cal satisfer tots imports mensuals fins a fi de curs segons RRI (reglament de
règim intern de l'EMVN).
.- A l'efecte del que preveu la Llei 15/2003 de protecció de dades de caràcter personal del 18 de desembre, s'informa que
les dades que ens faciliteu s'incorporaran al fitxer informatitzat del comú corresponent, titular i responsable del mateix fitxer,
que prendrà les mesures necessàries per garantir-ne la seguretat i la confidencialitat. L'usuari pot exercir els seus drets d'accés,
certificació, oposició i supressió, sempre que la legislació vigent no disposi el contrari, a l'adreça del Comú corresponent.

Legislació aplicable
.- Ordinacions de Preus Públics en vigor.
.- Llei de protecció de dades de caràcter personal del 18 de desembre del 2003.

