MATRÍCULA 20-21

DADES DE L’ALUMNE
NOM

COGNOMS

DATA DE NAIXEMENT

DNI/NIE
TALLA
SAMARRETA

IDENTITAT DE GÈNERE
ADREÇA POSTAL
LOCALITAT

CP

DADES DE CONTACTE
Contacte 1

Contacte 2 (Opcional)

Contacte de l’Alumne

NOM
TELÈFON/ MÒBIL
EMAIL

CURS
Matrícula
Soci del Casino Menestral

35 € ingrés al compte bancari ES65 2100 0750 8602 0018 0922
Gratuït (cal adjuntar carnet)

TEATRE INFANTIL
⬜TEATRE EN FAMÍLIA DIMARTS, de 17:30h a 18:30h
⬜MIMS (P4-P5) DIJOUS, de 17:30h a 18:30h
⬜TITELLES (1r-2n) DIMECRES, de 17:30h a 19h
⬜PALLASSOS (3r-4rt) DIJOUS, de 17:30h a 19h
⬜COMEDIANTS (5è-6è) DIVENDRES, de 17:30h a 19h

30€/mes
30€/mes
35€/mes
35€/mes
35€/mes

TEATRE JOVE
⬜GALLINER (1r-2n ESO) DIVENDRES de 18h a 20h
⬜PLATEA (3r i 4rt ESO) DIMECRES, de 18h A 20h
⬜ESCENARI (a partir de 16) DILLUNS, de 17 a 19h
⬜ESCENARI (a partir de 16) DIVENDRES de 16h a 18h

40€/mes
40€/mes
40€/mes
40/€mes

TEATRE ADULT
⬜GRUP ADULTS DILLUNS de 20h a 22h
⬜GRUP ADULTS DIMARTS de 19h a 21h
⬜MOLINO (a partir de 20) DIJOUS de 20h a 21:30

40€/mes
40€/mes
35€/mes

de 3r a 6è) DIMARTS
de 17:30h a 18:30h
30€/mes
⬜PARAL·LEL(

I VEU DILLUNS, de 18h a 20h
40€/mes
⬜BROADWAY (a partir de 13)
DIJOUS de 18:30h a 20h
35€/mes
⬜COS

* Si es realitza més d’un curs, la segona sessió surt a meitat de preu.

OBSERVACIONS
Especifiqueu, si ho creieu necessari, qualsevol informació que el dinamitzador de les sessions o l’equip de l’Aula
de Teatre hagi de tenir en compte en relació al matriculat:

PAGAMENT
En aquest acte deixo constància que l’AULA DE TEATRE EDUARD BARTOLÍ m’ha informat degudament de les tarifes, així
com dels mètodes de pagament, terminis i devolucions. Per tal de fer efectives les mensualitats de l’activitat, utilitzaré el
següent mètode de pagament:
⬜ EN EFECTIU (el primer dia de classe del mes)
⬜DOMICILIACIÓ BANCÀRIA:
NÚM DE COMPTE IBAN: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
____ ____ ____
TITULAR ______________________________________
Jo, __________________________________Amb DNI/NIE _ _ _ _ _ _ _ _ _ Autoritzo a la FEDERACIÓ AULA DE
TEATRE EDUARD BARTOLÍ a girar el corresponent rebut al compte bancari esmentat del qual sóc titular, la
quantitat estipulada del curs al qual he formalitzat la matrícula.

AUTORITZACIÓ
Jo, ___________________________________________ amb DNI/NIE ___________ , matriculat a l’Aula de Teatre, o en representació del
matriculat/da ____________________________________________ actuant com a mare/pare/tutor legal:

-

Que l’alumne menor d’edat al qual represento legalment assisteixi a les activitats organitzades per la FEDERACIÓ AULA DE
TEATRE EDUARD BARTOLÍ, ja que m’han informat degudament del contingut del curs, així com de la seva durada i planificació.

-

Que la meva imatge o del representat pugui aparèixer en les fotografies o enregistraments de les activitats de la FEDERACIÓ
AULA DE TEATRE EDUARD BARTOLí, publicades a mitjans audiovisuals, premsa o Internet. Aquesta publicació no generarà en
cap moment cap dret d'imatge. (En cas negatiu, deixo constància marcant la següent casella ⬜ )

-

Que autoritzo a la FEDERACIÓ AULA DE TEATRE EDUARD BARTOLÍ a incloure els contactes informats a grups de WhatsApp
amb l'equip docent i de l'entitat, així com a llistes de difusió. (En cas negatiu, deixo constància marcant la següent casella:
Contacte 1⬜ Contacte 2⬜ Contacte alumne⬜ )

-

Que pugui rebre al meu domicili, o al correu electrònic que abans indicat, les informacions sobre esdeveniments organitzats per la
pròpia entitat (programacions, representacions, etc.) i per extensió altra informació d’actes culturals que la FEDERACIÓ AULA DE
TEATRE EDUARD BARTOLÍ cregui d’interès. Queda exclosa la publicitat directa.

La FEDERACIÓ AULA DE TEATRE EDUARD BARTOLÍ es reserva el dret de tancar el curs si no hi ha un mínim d’inscrits, en aquest cas es
retornarà l’import de la matrícula.
La FEDERACIÓ AULA DE TEATRE EDUARD BARTOLÍ es reserva el dret de canviar el format de les sessions en el cas que l’activitat no es
pugui dur a terme de en la forma habitual o presencial.

