EXPEDIENT NÚM:

INSCRIPCIÓ PER AL CURS 2018-19
Dades personals:
Nom i cognoms:
Adreça:
Codi postal:

Població:
Telèfons:

Data de naixement:

Has estat matriculat el passat curs?

Correu-electrònic:

Horari preferent:
Noms del pare i la mare (Si cal):
DNI Alumne

DNI Pare/Mare/Tutor/a

Matèries per a les que s’inscriu (Marca on calga) :
Llenguatge Musical

Tarota

30 m

40 m

Dolçaina

Sac de Gemecs

30 m

40 m

Tabal / Percussió

Taller de Batucada (Xatukà)

Iniciació al Tabalet (6-7 anys)

Viola de Roda (*)

Petit Tabalet (3-5 anys)

Taller Combo Folk (*)

Acordió Diatònic

Harmonia Moderna (*)
(*) En funció de la matrícula

La Xafigà - Muro

Mal Passet - Cocentaina
MURO, a

de

NOTA IMPORTANT:
Amb la signatura d’aquest document el signant, alumne, pare, mare,
tutor/a accepta les normes indicades a l’envers d’aquest document

Signat

Domiciliació Bancària :
Titular del Compte
Banc
IBAN

Poble

de 2018

NORMES DE FUNCIONAMENT
Amb la signatura d’aquesta matrícula, el/la signant assumeix les següents normes de funcionament:
•

El signant com alumne/a, pare/mare o tutor/a d’alumne/a; de l’Escola de Música Tradicional La
Xafigà, es compromet al pagament del curs complet, des del moment en que se li assigna un
horari i comença el periode de classe.; Donat que és a partir d’aquest moment quan es realitza
l’alta del professorat en funció de l’horari establert al mes de setembre.

•

Els/les alumnes han d’assistir a l’horari de classes establert, excepte en cas d’acord particular amb el professor, quedant constància que qualsevol canvi en aquest sentit és voluntat del
mateix.

•

El professorat de l’escola NO HA DE RECUPERAR cap classe que haja perdut l’alumne/a, si ho
fa és una decissió personal del professor.

•

En el cas d’assignatures amb docència setmanal:
• Si el professor no pot realitzar una classe, l’ha de recuperar les classes en els següents
casos:
• L’anul·lació es produeix per un motiu que no és enfermetat, la recuperació es realitzarà
el més aviat possible d’acord amb l’alumne/a.
• Si el professor falla més de 2 dies per enfermetat al llarg del curs.

•

NOTA: Una vegada s’haja quedat per recuperar la classe, si l’alumne no assisteix perd la
classe.
En cas de periodes més llargs, l’escola s’encarregara de la recuperació de les classes o la sustitució del professor.

PROTECCIÓ DE DADES (OBLIGATORI)
Responsable: Identidad: GRUP DE DOLÇAINERS LA XAFIGÀ - NIF: G03444080 Dir. postal: Av.
L’Estació s/n Teléfono: 966516901 Correo elect: grup@laxafiga.com
“En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el
servicio solicitado, realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán
mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las
obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una
obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en GRUP DE DOLÇAINERS
LA XAFIGÀ estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus
datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no
sean necesarios.
Asimismo solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como cliente.”
SI
NO

