ESCOLA DE MÚSICA KODÁLY
FULL DE MATRÍCULA CURS 2020-2021
NÚMERO DE MATRÍCULA (a omplir per l’escola)
PAGAMENT DE L’ASSEGURANÇA EFECTUAT (a omplir per l’escola)

ASSIGNATURA

Cor
Guitarra clàssica

Llenguate musical

Piano

Violí

Guitarra elèctrica

Flauta

Clarinet

NOM DE L’ALUMNE
COGNOMS
DE L’ALUMNE
DATA DE NAIXEMENT

EDAT

NÚMERO DE SIP

TELÈFON

CORREU ELECTRÒNIC
(EN CAS D’ALUMNES MENORS D’EDAT, DADES DELS ADULTS RESPONSABLES)
NOM 1
TELÈFON
CORREU ELECTRÒNIC
NOM 2
TELÈFON
CORREU ELECTRÒNIC
ADREÇA
POBLACIÓ

CODI POSTAL

COMPTE D’INGRÉS DE L’ASSEGURANÇA. IMPORT: 15 €
ES26 3058 2135 68 2720003377 Cajamar (Caixa Rural)

TITULAR DEL COMPTE CORRENT PER A EFECTUAR EL CÀRREC DE LES MENSUALITATS

NÚMERO DEL COMPTE CORRENT PER A EFECTUAR EL CÀRREC DE LES MENSUALITATS
(Número complet amb l’IBAN)

DECLARACIÓ I AUTORITZACIONS
com a pare, mare o tutor/a
de l’alumne
o com a alumne major d’edat declare: QUE totes les dades expressades en aquesta fitxa són certes.
S’adjunta fotocòpia escanejada, foto o comprovant de l’ingrés de l’assegurança de l’escola de
música Kodály per a fer efectiva la matrícula.
QUE he llegit i accepte les normes de l’escola

com a pare, mare o tutor/a
de l’alumne
o com a alumne major d’edat autoritze:
1. Que en cas de màxima urgència la direcció competent prenga les decisions oportunes amb la
convenient prescripció mèdica, si ha estat impossible la meua localització.
2. Que l’escola de música Kodály utilitze les imatges realitzades a l’escola o a les activitats
relacionades amb l’escola en les quals aparega el meu fill/a o jo mateix, com a alumne de Kodály.
Aquestes imatges podran aparèixer al facebook o altres plataformes de difusió de l’escola, així com
a la pàgina web de l’ajuntament de Meliana i l’IMC. Es tractarà d’imatges o gravacions destinades a
la difusió cultural dins dels límits fixats per la Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig de Protecció Civil
del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. I la Llei Orgànica 1/1996 de
15 de gener de Protecció Jurídica del menor.
3. Que l’escola de música Kodály utilitze les meues dades per a comunicacions internes de l’escola
o per a enviament de material de difusió. I el número de compte bancari per a realitzar les
transferències bancàries de les mensualitats de l’escola.
COMPTE D’INGRÉS DE L’ASSEGURANÇA. IMPORT: 15 €
ES26 3058 2135 68 2720003377 Cajamar (Caixa Rural)

