INSCRIPCIÓ

TALLERS CREATIU S EN SETMANA SANTA

DADES DE L’ALUMNE:
Nom: _________________________
Data de naixement: ___/___/_____

Llinatges: _____________________________________

DADES DEL PARE/MARE/TUTOR:
Nom: __________________________ Llinatges: _____________________________________
Direcció: ______________________________________________________________________
C.P.: _______ Població: _____________________
Telèfon de contacte del pare: ________________ e-mail: _____________________________
Telèfon de contacte de la mare: ________________ e-mail: ____________________________
AUTORITZACIÓ D’ÚS D’IMATGE:
El Sr./Sra. ____________________________________________, amb DNI nº _____________,
en qualitat de pare/mare/tutor legal de l’alumne _____________________________________
autoritza a Cor en Dansa a fer i publicar fotografies i vídeos en els que pugui aparèixer la
imatge del seu fill o filla, amb la finalitat de difondre les activitats que desenvolupem e n els
Tallers Creatius en Setmana Santa.
DADES DE L’ACTIVITAT:
Tallers Creatius en Setmana Santa – del 22 al 25 d’abril (marcar amb una X l’opció escollida):
___ Inscripció setmana completa - 89,00 €
___ Inscripció dia solt – 25 €/dia - (en aquest cas assenyalar el dia o dies d’assistència):
__ dimarts 22 d’abril
__ dimecres 23 d’abril
__ dijous 24 d’abril
__ divendres 25 d’abril
FORMA DE PAGAMENT:
Ingrés o transferència al següent número de compte de “La Caixa”, indicant el nom i llinatges
de l’alumne:
ES85 2100 5730 28 0200043917
SIGNATURA DEL PARE/MARE/TUTOR:

A ___________________, a ___ de _________________ de 2014

INSCRIPCIÓ

TALLERS CREATIU S EN SETMANA SANTA

INFORMACIÓ ADDICIONAL:
L’horari dels tallers és de 9:00 a 14:00 h., encara que podeu deixar els nins i nines a partir de
les 8:30 h., i recollir-los fins les 14:30 h.
La roba per a la realització dels tallers ha de ser còmoda, a l’igual que el calçat.
Per als tallers de dansa creativa els nins i nines necessitaran calcetins de psicomotricitat o
sabatilles de dansa, en el cas de que en tenguin.
El primer dia del taller, el nin o nina portarà una bossa o motxilla amb una muda de roba, amb
el nom posat. Aquesta bossa es quedarà tota la setmana a les instal·lacions per a tenir-la a mà
en cas de necessitat. Al final dels tallers, si no ha estat necessària la seva utilització, es tornarà
a cada nin o nina.
Cada dia els nins i nines portaran berenar, a més d’alguna peça de fruita, suc i una botella
d’aigua.
Si el nin o nina té algun tipus d’al·lèrgia, sigui alimentaria o no, els agrairem ens donin tota la
informació necessària per a la seva adequada atenció.

CONTACTE:
Maria Antònia Gili
626 199 135
Marta Martínez
678 048 313
corendansa@gmail.com
www.facebook.com/CorEnDansa

En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, queda informat de que les
dades de caràcter personal que l’hi siguin recavades, seran incorporades a un fitxer, denominat DADES, la responsable del qual és
Maria Antònia Gili Parera, amb DNI 37342132-E, amb la finalitat de gestionar el servei sol·licitat, podent exercitar davant aquesta
els seus drets d’accés, cancel·lació i oposició a la direcció següent: C/ Jaume Balmes, 22 – 1er, 07141 de Pòrtol.

