FOTO

MATRÍCULA CURS 2018 – 2019
DADES DEL/DE LA PARTICIPANT
NOM:

COGNOMS:

DATA DE NAIXEMENT:

NIF:

TEL.1:

TEL.2:

CORREU ELECTRÒNIC:
ADREÇA:

Núm.:

Escala:

Pis:

Porta:

LOCALITAT:

DADES DE MATRÍCULA
TALLER/S EN EL/S QUAL/S ES MATRICULA:

PROVÍNCIA:

C.P.:

Nº MATRÍCULA (Camp a omplir per l’ESMUTRAD):__________

NOM DEL CENTRE

IMPORT DE LA MATRÍCULA (€)

IMPORT TOTAL DEL CURS (€)

(Camp a omplir per l’ESMUTRAD)

(Camp a omplir per l’ESMUTRAD)

1.
2.
3.
4

ABONAMENT DE LA MATRÍCULA I LES QUOTES MENSUALS/TRIMESTRALS/ANUALS

El cobrament de la matrícula i les quotes mensuals/trimestrals/úniques serà realitzat de manera obligatòria per l'ESCOLA DE MÚSICA TRADICIONAL DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA a
l'entitat bancària facilitada pel/per la participant, per tant, serà necessari omplir les dades del compte bancari en el qual el/la participant autoritza a l'ESCOLA DE MÚSICA
TRADICIONAL DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA a girar els rebuts corresponents al/s taller/s on aquest/a estiga matriculat/matriculada.

(Camps a omplir per l’ESMUTRAD)

DESCOMPTE DEL 10% (*)

SÍ

DADES DEL/DE LA TITULAR DEL COMPTE BANCARI

NO

PARTICIPANT BECAT/BECADA PER L’ESMUTRAD (*)

SÍ

NO

(Omplir només en el cas que no siguen les del/de la participant.)

NOM:

COGNOMS:

DATA DE NAIXEMENT:

NIF:

TEL.1:

TEL.2:

CORREU ELECTRÒNIC:
ADREÇA:

Núm.:

Escala:

Pis:

Porta:

LOCALITAT:

PROVÍNCIA:

C.P.:

DADES BANCÀRIES
IBAN:

E

S

TIPUS DE PAGAMENT
MENSUAL(**):

TRIMESTRAL:

ÚNIC (la totalitat del curs):
AUTORITZACIÓ D'ÚS DE FOTOGRAFIES I VÍDEOS PER A LA WEB, XARXES SOCIALS, ETC.

En/Na ............................................................................................................................... ..................................................
Com a participant o pare/mare/tutor legal del/de la participant: ..........................................................................................................
Done el meu consentiment a l'A.C. Escola de Música Tradicional de la Ciutat de València per exposar a la web, xarxes socials, etc. les fotografies i v ídeos dels treballs, classes i audicions
realitzades per mi mateix (per el/la meu/meua fill/a).
AUTORITZACIÓ PER A LA INCLUSIÓ EN EL/S GRUP/S DE WHATSAPP DEL/S TALLER/S
En/Na .................................................................................................................................................................................
Com a participant o pare/mare/tutor legal del/de la participant: ..........................................................................................................
Done el meu consentiment a l'A.C. Escola de Música Tradicional de la Ciutat de València perquè afegisca el mòbil:
grup/s de WhatsApp del/s taller/s que realitze (que realitza el/la meu/meua fill/filla).

com a participant en el/s

València a ............ de/d' ........................de 20….

(Signatura)
(En el cas que el/la participant matriculat/matriculada siga menor d'edat serà el seu pare, la seua mare o el seu tutor legal qui haurà de signar)
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MATRÍCULA CURS 2018 - 2019
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
La possible informació que poguera contenir aquest formulari, relacionada amb dades de caràcter personal, es troba emparada a la LOPD
15/99. L'ASSOCIACIÓ CULTURAL ESCOLA DE MÚSICA TRADICIONAL DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA es compromet a no utilitzar aquestes dades
per a finalitats que no siguen estrictament necessàries per a la realització de la seua tasca, afegint a més a més l'absoluta confidencialitat i
exclusivitat, quedant totalment prohibit a qualsevol persona la seua revelació, còpia, distribució o l'exercici de qualsevol acció relativa al seu
contingut.
CLÀUSULES:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.

Els/Les participants en els tallers que estiguen organitzats i gestionats directament per l’ESCOLA DE MÚSICA TRADICIONAL DE LA
CIUTAT DE VALÈNCIA (ESMUTRAD) hauran de ser obligatòriament socis/sòcies d’aquesta Associació Cultural.
L’activitat dels diferents tallers no començarà fins que el nombre de participants matriculats no siga igual al contingent mínim
establit per a cadascun dels tallers.
La matriculació en qualsevol dels tallers de l’ESMUTRAD comporta l’obligació del/la participant d’abonar les quantitats establertes en
concepte de matrícula, així com de les quotes, amb independencia de la modalitat de pagament i de la seua assistència a les
sessions, audicions generals i assajos.
En el cas de no iniciar-se l'activitat del taller on el/la participant estiga matriculat/matriculada per decició de L’ESMUTRAD, se li
reintegrarán totes les quantitats abonades pel taller no iniciat.
Una vegada iniciada l’activitat d’un taller, aquesta es mantindrà sempre que el nombre de participants siga igual o superior al
contingent mínim establit.
En cas de que l’ESMUTRAD suspenga l’activitat d’un taller es reintegrarà l'import abonat corresponent a les sesions no impartides.
El/la participant matriculat/da en qualsevol del tallers ofertats per l’ESMUTRAD, adquireix el compromís d’assistir a totes les
sessions, així com a les audicions generals i als assajos. La no assistència a alguna de les sessions no será tinguda com una baixa
tàcita, no exonerarà del pagament de la mensualitat o quota trimestral i no donarà dret a la devolució de cap quantitat abonada.
Un taller complet serà de trenta sessions, incloent-hi dues audicions generals i els assajos corresponents.
Per a poder beneficiar-se del descompte del 10% o en el seu cas obtenir la beca de L’ESMUTRAD caldrà adjuntar la documentació
acreditativa corresponent.
De manera general, els rebuts es passaran trimestralment. No obstant això i amb el doble objectiu que els tallers puguen tenir
continuïtat però al mateix temps el seu cost no supose una despesa puntual excessiva per als/les participants, L’ESCOLA DE MÚSICA
TRADICIONAL DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA acceptarà que el pagament es realitze de manera mensual en el cas que l’import total de
tres mensualitats siga igual o superior a 105€ i sempre que el participant ho sol·licite expressament. Tot i això, el/la participant
sempre assumirà el compromís de realitzar el pagament de la totalitat del trimestre.
L’ESCOLA DE MÚSICA TRADICIONAL DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA passarà els rebuts de cobrament, mensuals o trimestrals, sempre de
l'1 a 5 de cada mes o trimestre entrant, segons el pagament siga mensual o trimestral.
El/La participant que desitge donar-se de baixa d’un taller en el que estiga matriculat haurà de comunicar-ho de manera fefaent a
L’ESCOLA DE MÚSICA TRADICIONAL DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA amb quinze dies d'antelació a la finalització del trimestre en curs.
Altrament, la matrícula es tindrà per prorrogada per al següent semestre, atorgant el dret a l’ESCOLA DE MÚSICA TRADICIONAL DE
LA CIUTAT DE VALÉNCIA a emetre i passar al cobrament els corresponents rebuts.
L'impagament del rebut mensual/trimestral/únic comportarà la baixa automàtica com a participant, sense dret al reembossament de
l’import de les quantitats ja satisfetes.
El/La participant que siga donat de baixa per impagament i manifeste la seua voluntat d’assistir-ne al taller, haurà d’abonar el rebut
impagat i les despeses produïdes per la devolució d’aquest.
Davant l’impagament corresponent a la matrícula i/o a les quotes úniques, mensuals i trimestrals, l’ESCOLA DE MÚSICA
TRADICIONAL DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA podrá reclamar l’import impagat de manera extrajudicial, així com exercir les accions legals
que li assistisquen

HE COMPRÉS I ACCEPTE LES CLÀUSULES QUE INCLOU AQUESTA MATRÍCULA
Sí

No

En/Na ....................................................................................................................... ..........................................................
Com a participant o pare/mare/tutor legal del/de la participant: ................................................................................................... .......
València a ............ de/d' ........................de 20….

(Signatura)
(En el cas que el/la participant matriculat/matriculada siga menor d'edat serà el seu pare, la seua mare o el seu tutor legal qui haurà de signar)

2

