Reserva de plaça adult
Curs 2017-2018

Reserva de plaça
Taller/s
Grup

Dades personals
Nom i cognoms
Data de naixement

DNI/NIF/NIE

Població

Núm. tarjeta sanitària

Correu electrònic

Telèfon de contacte

Ordre de domiciliació de dèbit directe SEPA
Marca aquesta casella si les dades bancaries són les mateixes que l’any passat. En aquest cas no cal que les tornis a anotar.
Nom i cognoms del titular
NIF del titular

Entitat

IBAN

Tipus de pagament (mensual o trimestral)

Condicions
L’abonament de la matrícula s’hi aplicarà un 50% de descompte i es cobrarà
mitjançant domiciliació bancària el 4 de setembre, dia que s’iniciaran les
inscripcions generals.

L’import d’aquesta matrícula en cap cas es retornarà si l’alumne decideix no
començar el curs i la seva plaça s’anul·larà en el moment que no es pagui la
primera quota del taller.

Autorització dels drets imatge
Dono el meu consentiment per a l’ús de la meva imatge (Llei 5/1982, 5 de
maig), sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia
imatge en documentació i mitjans relacionats amb l’activitat. En cas de voler
revocar aquesta autorització, ho comunicaré per escrit a la direcció del
Centre Cívic de Porqueres.
Butlletí informatiu i missatgeria (correu electrònic i Whatsapp)
Dono el meu consentiment per rebre el butlletí informatiu setmanal (via correu electrònic) i rebre missatgeria (via whatsapp) per comunicar qualsevol
incidència o activitat relacionada amb el Centre Cívic de Porqueres.
Via correu electrònic
Via Whatsapp

C. Mercè Rodoreda, 5
17834 Porqueres
972 573 612 - 672 220 255
info@centrecivicporqueres.cat
www.centrecivicporqueres.cat

cultura.porqueres
civic_porqueres
672 220 855

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de setembre, de protecció de
dades de caràcter personal, les dades seran incloses en una base de dades
del Centre Cívic de Porqueres, amb la finalitat indicada. Podeu exercir els
vostres drets d’accés, rectificació o cancel·lació, en els termes establerts a la
legislació vigent, adreçant-vos a la secretaria del Centre Cívic de Porqueres.
Sota la meva responsabilitat declaro que les dades anteriors són certes
i accepto les condicions.
Data			Sigantura:

