Inscripcions
Cursos anuals 2013-14 (d’octubre a juny)
Ajuntament
de Vilafant

dades
inscrit/a

curs anual

preus

Nom i cognoms .....................................................................................
Adreça .......................................................................... Empadronat
Codi Postal i població ...........................Data naixement.......................
Telèfon i mòbil .......................................................................................
NIF ........................................correu-e...................................................
Ioga Classes 1,15h
Nucli antic Dj 20:15h
Pilates Classes 1h
Camp Eng Dll 19:30h

Francès Classes 1,30h
Nivell 0 Dc 16:30h
Nivell 1 Dc 17:30h
Nivell 2 Dc 19:15h

Anglès Classes 1,30h
Dilluns 19:15h
Dijous 19:15h

Empadronats 66€/trimestre (22€/mes) - No empadronats 75€/trimestre (25€/mes)
El pagament ha de ser amb l’import trimestral a l’inici de cada trimestre (octubre, gener, abril)

altres
Inici del curs:

octubre

gener

abril

un cop iniciat el curs,
cal autorització prèvia
del mestre/a per
incorporar-se

El fet d’incriure’s implica:
- El pagament dels cursos es realitza mitjançant transferència bancària al
compte de “La Caixa” 2100 8320 64 2200020160 indicant-hi Nom de l’alumne
i el nom del curs
- El pagament s’ha de fer abans de començar el trimestre
- En cas de donar-se de baixa s’ha d’informar a cultura@vilafant.com
- Tots els cursos tenen places limitades i mínimes (no es faria si no s’hi arriba)
- Dono el consentiment a l’Ajuntament per publicar imatges, individuals o grupals del curs en mitjans de difusió pública no comercial
Autorització per emmagatzemar les dades i emprar-les per difondre actes socioculturals sense ànim de lucre:
Segons la Llei 15/99 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa als participants d’aquest concurs que les seves dades seran
incloses en un fitxer automatitzat de titularitat de l’Ajuntament de Vilafant, amb la finalitat de realitzar la gestió d’aquest acte sociocultural , com també per a la
tramesa d’informació d’altres actes i activitat socioculturals que organitzi o recolzi l’Ajuntament de Vilafant, i puguin ser del vostre interès.Així mateix, s’informa de la
possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició, en els termes inclosos en la legislació vigent, mitjançant una instància presentada en el
registre de l’Ajuntament de Vilafant.
Autorització de drets d’imatge:
Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la
intimitat personal i familiar a la pròpia imatge, pemeto publicar imatges, individuals o grupals, de l’esmentat curs o taller en mitjans de difusió pública no comercial.

(signatura)
data: ........................................

