INSCRIPCIÓ ESCOLA JUVENIL DE CIRC CURS 2018-2019
Dades de l’Alumne/a
Nom i Cognoms:
Data de Naixement:

Edat:

Nº.Targeta Sanitària:
Contacte Família / Tutors Legals
Nom del Pare, Mare o Tutor Legal:
DNI:

Telèfon:

Adreça:
Codi Postal / Població:
Email:
Observacions (Malaties, Al·lèrgies,, Lessions....

Combinacions de Tècniques de Circ:
1 - Acrobàcia, Trapezi i Teles
2 - Acrobàcia, Malabars i Equilibris sobre Objectes
3 - Totes
Inidica el numero de combinació:
Autoritzo al meu fill/a a participar en les activitats de l’Escola Infantil de Circ Saltimbanqui el curs
2018-19. 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 meva signatura, allibero l’Associació de Circ
Saltimbanqui de qualsevol responsabilitat durant la durada del curs.
Les dades facilitades pels usuaris podran quedar recollides en fitxers informatics, el responsable dels
quals és l’Associació de Circ Saltimbanqui (C/ Mèrida 5, 08800 Vilanova i la Geltrú) i la finalitat dels
quals és només de suport i informació al client. Els interessats podran exercir el dret d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició de les dades, enviant una sol·licitud escrita i signada amb el nom,
cognoms i fotocopia del DNI, amb les instruccions precises per a aquest efecte a l'adreça abans
indicada o al correu electrònic escoladecircsaltimbanqui@gmail.com La tramesa del formulari
d’inscripció implicarà el consentiment exprés de l’usuari/a per tal que l’Associació de Circ Saltimbanqui
faci les cessions de les dades de caràcter personal de l’usuari/a a totes les persones que siguin
necessàries per dur a terme les finalitats del fitxer informatic. Qualsevol informació, idea o material, de
qualsevol tipus, que sigui remès a l’Associació de Circ Saltimbanqui per l’usuari/a serà considerat
públic i no confidencial, i podrà ser utilitzat lliurement per l’Associació de Circ Saltimbanqui.

Nom i Cognoms de Pare / Mare / Tutor

En

el dia

Signatura

de 20

Escola Juvenil de Circ Saltimbanqui 2018-19
Iniciació, pràctica i descoberta, l'objectiu és adquirir l'hàbit de la pràctica d'activitats de
circ, el treball en grup, fomentar la diversió en l'aprenentatge, el creixement personal i la
creativitat artística. Desenvolupar la consciència corporal i fisca a través del Circ, per a
joves amb edats entre els 13 i els 16 anys.
Calendari i horari
4 d’Octubre 2018 al 20 de Juny 2019
Dijous de 17:30h a 19:00h.
Com fer l’inscripció
Omplir formulari d’inscripció amb la signatura del pare, mare o tutor legal. Enviar-ho a escoladecircsaltimbanqui@gmail.com amb el comprobant del pagament per reservar plaça.
Per entregar-la
Presencialment a l'Escola de Circ Saltimbanqui.
- Formulari d’inscripció original
- Fotocòpia Targeta Sanitària.
- Foto Carnet. (2 en paper)
- Comprobant bancari del pagament.
No s'acceptaran inscripcions sense tota la documentació o incorrectament emplenades
sense la signatura i/o manca de dades.
Preus Curs 2017-18
Preu Mensual: 50 €
Preu Trimestral: 150 €
Matricula Escola de Circ Saltimbanqui 50 € anual.
Inclou quota usuari/a, assegurança d’accidents, assesorament, sortides, descomptes ...
Forma de pagament
Transferència bancaria al número de compte de Triodos Bank:
IBAN: ES18 1491 0001 2121 2080 3222
En el concepte indicar el Curs, Nom i Cognoms de l’alumne/a.
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