INSCRIPCIÓ CURSOS D’ESTIU 2018
Dades personals
Nom i Cognoms:
DNI / NIE o Passaport:
Núm. Targeta Sanitaria:
Data de naixement / edat :
Adreça:
Telèfon:
Correu electrònic:
Curs/os al que t’inscrius (Indicar a quin curs/os t’inscrius / Dia/es / Horaris)
-Data d’inscripció:
-Com t’has assabentat d’aquest curs ?
-Indica breument la teva experiència en el món del Circ:

-Pateixes alguna malaltia o lesió rellevant per la pràctica d’activitats físiques ?

-T’interessa alguna tècnica de circ específica ?

Quina o Quines ?

Disposem d’una assegurança de responsabilitat civil i d’accidents. En cas de lesió o accident serà
atès per l’Assistència Sanitària Pública.Quedo assabentat del pla d’actuació de l’organització i per
tant, amb la mena signatura allibero l’Associació de Circ Saltimbanqui de qualsevol responsabilitat
durant la durada dels Cursos.
Autoritzo a l'Associació de Circ Saltimbanqui a la incorporació de les meves dades personals a la
seva base de dades per tal que m'enviïn informació de les activitats de l'Escola d'acord amb la llei
orgànica 15/1999 de protecció de dades.
Autoritzo que l'Associació de Circ Saltimbanqui faci us de la meva imatge d'acord amb l'art. 18.1 de
la constitució i regulat per la llei 5/1982.

Signatura

En

el dia

de 2018

Cursos d’Estiu de Circ 2018
Ús proposem un seguit de Cursos de Circ adreçats a joves i adults, a partir de 16 anys.
Ens permet iniciar-nos, aprofundir o perfeccionar les diferents tècniques de circ. Un
programa elaborat que permet assolir habilitats i coneixements als participants, per
desenvolupar la tècnica al seu nivell, amb seguretat i autonomia.
Trapezi
26 i 28 de Juny, 3, 5,10,12,17 i 19 de Juliol
Dimarts i Dijous 19h a 21h.
Preu: 80 €
Professora: Mar Rojas
Acrobàcia
26 i 28 de Juny, 3, 5,10,12,17 i 19 de Juliol
Dimarts i Dijous 19h a 21h
Preu: 80 €
Professor: David Marfil "Txupi"
Teles i Corda
25 i 27 de Juny, 2,4,9,11,16,18 de Juliol
Dilluns i Dimecres 19h a 21h
Preu: 80 €
Professora: Mar Rojas
Equilibris Acrobàtics
25 i 27 de Juny, 2,4,9,11,16,18 de Juliol
Dilluns i Dimecres 19h a 21h
Preu: 80 €
Professor: David Marfil "Txupi"
Verticals
29 de Juny, 6,13,20 de Juliol
Divendres 19h a 21h
Preu: 50 €
Professor: David Marfil "Txupi"
Perxa Xinesa (Màstil)
14 i 15 de Juliol
Dissabte i Diumenge d'11h a 14h.
Preu: 50 €
Professor Jordi Solanell
Assegurança d'accidents obligatòria 10 €.
Els alumnes del curs 2017-18 de l'escola, tenen cobertura d'assegurança d'accidents.
Cal que ens comuniqueu quins cursos voleu fer.

Forma de pagament
1- En efectiu a l'Escola de Circ Saltimbanqui.
2- Transferència bancaria al número de compte de Triodos Bank:
IBAN: ES18 14910001212120803222
En el concepte indicar el Curs, Nom i Cognoms de l’alumne/a.
CENTRE DE LES ARTS DEL CIRC SALTIMBANQUI
C/ Mèrida 5, 08800 Vilanova i la Geltrú, Barcelona
escoladecircsaltimbanqui@gmail.com
www.escoladecircsaltimbanqui.com

