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FULL D’INSCRIPCIÓ
Dades personals:

Nº alumne ___________

Nom:________________________________ Cognoms_________________________________________
DNI/NIE: _______________________Tel: Fix:_____________________/Mòbil:______________________
Adreça:____________________________________________________________C.P.:________________

Fotografia

Població:_____________________________________Comarca:________________________________
Lloc de naixement: ______________________________Data de naixement:____________________
Correu electrònic:________________________________________________SEXE:
D
Nº alumne ___________ HCurs___________

Inscripció al curs: (marcar el que correspongui)
CURS

MÒDUL

MÒDUL

MÒDUL

MONITOR/A

1M

2M

3M

DIRECTOR/A

1D

2D

3D

MÒDUL

MÒDUL

PM (pràctiques)
4D

PD (pràctiques)

Inscripció
Curs 2016 - 2017

ALTRES CURSOS DE:
Lloc:

Forma de pagament:

Data inici:

Preu total:

Enganxar fotocòpia
anvers
DNI / NIE / PASSAPORT

Codi curs:

Enganxar fotocòpia
revers
DNI / NIE / PASSAPORT

El / la sota signant signa aquesta matrícula amb les condicions i normes exposades

Resguard de matrícula
Curs 2016 – 2017

Signatura de l’alumne/a

A_______________________ ,_____/_____/2 0___
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De: En/Na........................................................................................................................................................
AL CURS:...........................................MÒDUL:.................................................................................................
Amb aquesta matrícula l’alumne/a queda subjecte/a a la normativa interna de l’Escola.

Altres dades
ESCOLA DE L’ESPLAI ▪ C/ de les Coques, 1C 43003 Tarragona
Tel. 977249724 ▪ escola@fundaciosiurana.cat
www.fundaciosiurana.cat



Professió i/o Formació (estudis realitzats, cursets i altres)

____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________


Pertanys a algun Centre/Grup/Moviment/altres? SÍ

NO

Quin?___________________________________________Població_____________________________


Experiència (nombre d’anys, si és com a monitor/a o director/a)

__________________________________________________________________________________________

Llei de Protecció de Dades Personals
D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades Personals i el Reial
Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel que s’aprova el reglament de Desenvolupament, vostè consent que les seves
dades siguin incorporades a un fitxer degudament inscrit al Registre General de Protecció de Dades del que és
responsable la Fundació Santa Maria de Siurana amb la finalitat de prestar els serveis acordats i de gestionar les tasques
fiscals, comptables, administratives i comercials que se’n deriven. També li podran ser enviades comunicacions sobre
les nostres activitats i serveis que puguin ser del seu interès. Les seves dades podran ser cedides a companyies
d’assegurances per tal de tramitar l’assegurança obligatòria de l’alumne/a i també podran ser cedides a altres entitats
i professionals que col·laboren amb la nostra entitat quan això sigui necessari per a la correcta prestació del servei i/o
suposi una millora en aquest.
Tanmateix vostè declara haver estat informat de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició enviant un escrit a la seu de la Fundació Santa Maria de Siurana situada al C. de les Coques nº1-C, 43003Tarragona.
La Fundació Santa Maria de Siurana utilitza recursos de premsa escrita, radio i televisió, i disposa a Internet d’un espai
web on s’informa i es fa difusió de les activitats que organitza la nostra entitat i on s’hi poden publicar imatges en les
quals hi puguin aparèixer individualment o en grup alumnes realitzant aquestes activitats. Donat que el dret a l’ intimitat
i a la pròpia imatge està reconegut per l’article 18.1 de la Constitució Espanyola i regulat per la Llei 1/1982 de 5 de
maig, sobre Protecció Civil del Dret al Honor, a l’ Intimitat Personal i Familiar, i a la Pròpia Imatge, sol·licitem el seu
consentiment per captar les seves imatges i/o sons durant les activitats que sota la nostra organització i/o supervisió es
duguin a terme, i a utilitzar-les segons les finalitats anteriorment establertes.
[ ] Si autoritzo la captació i utilització d’ imatges i/ sons en els termes anteriorment establerts.
[ ] No autoritzo.

En compliment del que estableix la Llei 34/2002 de 11 de Juliol. De Serveis de la Societat de l’ Informació i Comerç
Electrònic, sol·licitem el seu consentiment per tal d’enviar-li per mitjans electrònics publicitat i/o comunicacions que
puguin ser del seu interès i/o documentació per a la correcta execució de la relació establerta.
[ ] Accepto el enviament

[ ] No accepto el enviament

La fundació Sta. Maria de Siurana està exempta del cobrament de l'impost del Valor Afegit(IVA)








Cal entregar una fotocòpia del DNI
Fotos mida carnet: 3 fotos pels cursos monitor/director o 1 foto pels altres cursos
El preu de la inscripció als cursos de l’EET per a aquests curs 2016-2017 són:
 Monitor-a: 220,00€ / Mòduls individuals: 1M: 90,00€ - 2M: 50,00€ - 3M: 90,00€
 Director-a: (1D i 4D): 330,00 / Mòduls individuals: 1D: 215,00€ - 4D: 135,00€
 Iniciació en el lleure (premonitors-a): 40,00€
Es pot pagar al compte corrent: ES19-0081-0088-1100-0222-0233 del Banc Sabadell o en efectiu
dins l’horari de l’oficina de l’Escola.
El pagament del curs es realitzarà en el moment de la inscripció.

