FORMULARI D’INSCRIPCIÓ 2018/2019
Dades Alumne/a:
Nom i cognoms: ______________________________________________________________
Data naixement: ______________________________________________________________
Curs _______________________________________________________________________
Dades de contacte:
Nom i Telèfon 1: _____________________ Nom i Telèfon 2: __________________________
E-mail 1:____________________________ E-mail 2: _________________________________
Mitjançant la signatura d’aquest ordre de domicialiació, el deutor autoritza:
A. Educadansa, a girar el rebut al número de compte corrent que vostè ens faciliti, l’import trimestral
de 66€ entre el dia 1 i 5 de l’inici de cada trimestre. Per poder-ho fer, en virtut de la llei 16/09 de
Serveis de pagament, ens cal la seva autorització expressa.
B.Notificació de les baixes, s’han de notificar abans de finalitzar el trimestre sinó es passarà a realitzar
el cobrament del trimestre següent. En cas del retornament del rebut la família s’haurà de fer càrrec de
les despeses.
C.Altes noves: l’inscripció realitzada entre l’ 1 i el 15 del mes es cobrarà la totalitat de la quota , si la
inscripció es realitza a partir del dia 15 a últim de mes es cobrarà la meitat de la mensualitat, en aquest
supòsit el cobrament es realitzarà el mes seguent conjuntament amb el mes vigent.
D.Cap alumna pot realitzar una classe sense que hagi fet la inscripció.
Dades bancàries i quotes:
Titular del CC: ______________________________________ ___________________
IBAN (24 dígits): _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ /_ _ _ _ /_ _ _ _
Informació addicional:
 Quota Mensual 18€
Girona, a ________ de _________________ de 2018
Signatura

AUTORITZACIÓ PER L'US DE LA IMATGE
Per altre banda, Educadansa demana el consentiment per poder publicar fotografies on apareguin els
seus fills i filles. Aquestes possibles publicacions poden ser per imatges de la web de l’empresa o per
una estratègia publicitària d’empresa, sense que això impliqui més.
En/na (noms i cognoms) _______________________________________
amb DNI o passaport ,______________________ SI__ - NO__, autoritzo
que la imatge del meu fill o de la meva filla ________________________
pugui aparèixer en fotografies corresponents bàsicament a la web o events organitzats per l’empresa
 Portal web
 Fotografies per a revistes o publicacions en format paper o digital.
Signatura,(pare, mare o tutor/a legal)

Girona a____ de______________ de 2018
www.educadansa.com info@educadansa.com

