ESCOLA IGNASI IGLESIAS
Associació de Pares i Mares
Pg. Torras i Bages 108
08030 Barcelona

Jugar, Crear, Riure, Participar, Proposar, Aprendre, Descobrir i... Compartir-ho!

T’HI ANIMES? :: Activitats extraescolars d’arts escèniques:
Teatre
Per a alumnes de 1r a 6è
Dilluns, de 16:30 a 17:30h

Expressió teatral

Zumba kids

Per a alumnes de P3 a P5
Divendres, de 16:30 a 17:30h

Per a alumnes de 1r a 6è
Dimecres, de 16:30 a 17:30h

*PREU DE LES ACTIVITATS: 63,5 € / Trimestre (inclou servei de consergeria)

CURS 2016 - 2017

* DADES DE ALUMNE/A:
Nom i Cognoms:
Data naix.:

Curs:

* DADES PARE, MARE o TUTOR/A I DADES BANCÀRIES:
Nom i Cognoms:
DNI del TITULAR:

E-mail:

Telèfon/s contacte:

Mòbil:

ENTITAT BANCÀRIA:
NÚMERO DE COMPTE:

24 dígits [codi IBAN, entitat, oficina, dígit de control i núm. compte]

Desitjo que abonin els rebuts presentats per Puça Espectacles SL durant el curs 2016-2017. En cas de retorn del rebut per motius imputables al titular del compte, abonaré les despeses generades per l’entitat bancària. En cas de donar de baixa la inscripció al llarg del curs, aquesta la faré efectiva al professor del taller, per escrit i mitjançant el formulari corresponent.

Signatura del titular del compte:

Drets d’imatge:
D’acord amb la Llei 8/1995 de 27 de juliol que preserva els drets d’imatge dels infants, jo (nom i cognoms)
....................................................................................., amb DNI .................................................
com mare/pare/tutor del nen/a ............................................................................... (nom i cognoms)
SI

NO

(encercleu el que correspongui)

Autoritzo a que es puguin fer fotos si s’escau per la difusió de l’activitat de teatre (signatura):

Les dades consignades en aquest document són necessàries pera la resolució i notificació de la sol.licitud d’inscripció, i resten
incorporades al fitxer automatitzat del registre de Puça Espectacles SL. Les dades de caràcter personal no poden ser cedides ni
comunicades a tercers, llevat supòsits legalment previstos. La persona interessada pot exercir els drets, accés, rectificació, cancel.
lació i oposició de les dades d’acord amb allò establert a la Llei 15/99, de protecció dedades de caràcter personal, dirigint-se a les
oficines de Puça Espectacles SL.

Més informació: anabel@lapusa.com o telf- 93/345.22.53

www.lapusa.com

facebook: Puça Espectacles

