
 
 

 

 

 

 

Núm: 

 

FITXA D’INSCRIPCIÓ 17/18  

 

Sensibilització I (P4)                 Sensibilització II (P5)                       Cant 
 

Combo                                      Instrument                                      Cant Coral                                       
 
 

Instrument:   Piano                         Violí/Viola Bateria 
 
Guitarra clàssica                Guitarra elèctrica Baix elèctric 

 
Flauta dolça       Flauta travessera Trombó 

 
Altres (segons demanda)______________________________ 
 
½ hora/set 3/4 hora/set 1 hora/set ____ hores/set 

(54€xmes) (80€xmes) (106€xmes) 

DADES PERSONALS  (cal aportar fotocòpia del carnet) 

NOM I COGNOMS:______________________________________________________  

DATA  NAIX.: ___ /___ /______      EDAT:______     TELÈFON CASA:  ____________  

TELÈFON 1: ______________ A qui pertany: ________________________________  

TELÈFON 2: ______________ A qui pertany: ________________________________  

E-MAIL: _____________________________________________________________  

ADREÇA: ________________________________ POBLACIÓ:__________________  

ESCOLA: ____________________________________ CURS ACTUAL: ____________ 

GERMANS A SONS  (-5%)    SI  NO 
 
FAMÍLIA NOMBROSA  (-10%) SI  NO 

Els descomptes no són acumulables. 

   (cal aportar fotocòpia del carnet) 
 

  SEGONA ACTIVITAT (-2%)
 

DOCUMENTACIÓ 

Full d’autorització omplert 

Fotocòpia targeta sanitària (només per alumnes que no són de l’escola El Cim) 
(segueix darrera) 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

DADES ECONÒMIQUES 

OPCIÓ 1: pagament del curs sencer en efectiu (descompte del 5% sobre el preu total)  

OPCIÓ 2: pagament per domiciliació bancària 
 
 
Entitat (nom) 

Codificació (IBAN) 

Nom de titular 

ES 

El   sotasignant,   com   a   pare/mare/tutor   del   nen/a  _____________________________ 
autoritza el càrrec dels rebuts  en concepte d’inscripció a l’extraescolar ESCOLA DE MÚSICA SONS 
organitzada per l’Escola El Cim de Vilanova i la Geltrú. 
 
 

Signatura  Data: ___ / ___ / _____ 
DNI: ____________________ 
 
 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL  

L’ESCOLA EL CIM posa en el seu coneixement que disposa d’un fitxer automatitzat amb  
dades de caràcter personal així com d’un arxiu documental general que contenen dades  
personals i que formen part de la BASE DE DADES GENERAL D’ADMINISTRACIÓ DE  
L’ESCOLA.  

El sotasignat té dret a exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació en l’àmbit reconegut per la 
llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, mitjançant el que disposa el RD 1332/1994 de 20 de juny. 
 
Atenent a allò esmentat i d’acord amb el que se’m proposa, CONSENTEIXO EXPRESSAMENT I AUTORITZO 
a l’Escola El Cim  per a que tracti les dades  que voluntàriament cedeixo, d’acord amb el que disposen la 
Llei 15/1999 de 13 de desembre i la Llei 34/2002 d’11 de juliol i les Directives 95/46/CE i 2000/31/CE, dins de 
l’àmbit professional de l’escola així com per a que les pugui cedir a aquelles entitats públiques i privades 
amb les que tingui concert o contracte regulador de transferències d’informació sobre persones. 
 
 
 
 

D.N.I.:  ____________________ 
 
Vilanova i la Geltrú, a______de______________de 2017 
 
 
 

 

PROTECCIÓ DEL DRET D’IMATGE  
 
El sotasignant AUTORITZA l'Escola El Cim a fer fotografies i a enregistrar imatges on hi  
aparegui el meu fill/a d'una forma clarament identificable, realitzant activitats de l’Escola de  
Música Sons organitzat pel centre, i a publicar-les, si s'escau, a la pàgina seva web així com en  
els   altres   suports   de   difusió   i   informació   que   utilitza   normalment (revista,   butlletí,  
exposicions... ). 
 
 
 
D.N.I.:  ____________________ 

 
Vilanova i la Geltrú, a______de______________de 2017 


