ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAMPOS
MATRÍCULA CURS 20 -20
NÚMERO DE MATRÍCULA: .........................
LLINATGES I NOM:............................................................................................................................
EDAT:.............D.N.I.:................................................................. POBLACIÓ:.....................................
ADREÇA:..............................................................................................................................................
DATA DE NAIXEMENT:.............................................TELÈFON:......................................................
EMAIL:..................................................................................................................................................
NIVELL
0 a 3 anys
3 i 4 anys
5 i 6 anys
7 anys
1r
2n
3r
4t
Adults

MÚSICA EN FAMÍLIA
MÚSICA I MOVIMENT
INICIACIÓ

LLENGUATGE MUSICAL (GRAU ELEMENTAL)

LLENGUATGE MUSICAL (GRAU MITJÀ)
BALL MALLORQUÍ
TALLERS
CONJUNT CORAL
ACOMPANYAMENT DE PIANO
COMBOS
COL·LECTIVA
BANDA JOVE
INSTRUMENT

NIVELL

CLASSE
COL·LECTIVA

DURADA DE LA
SESSIÓ

BAIX ELÈCTRIC
BATERIA
BOMBARDÍ
CANT
CLARINET
FLAUTA
TRAVESSERA
GUITARRA
XEREMIES/FLABIOL
I TAMBORÍ
OBOÈ
PIANO
PERCUSSIÓ
SAXÒFON
TROMBÓ
TROMPA
TROMPETA
TUBA
VIOLÍ
VIOLA

Preu de la matrícula:
 27'50 €
 Ingrés al compte de l’ajuntament: La Caixa ES60 2100 0089 5902 0000 0142
Signat:

Plaça Major, 1 – 07630 Campos - Tel: 971652143 Fax: 971652693 http://www.ajcampos.org ajuntament@ajcampos.org

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAMPOS

MATRÍCULA CURS 20 -20
ORDRE DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
Benvolguts Senyors:
Deman a vostès que fins avís en contra, tinguin l'amabilitat d'atendre, amb càrrec al meu compte, els
rebuts que siguin presentats per l'Ajuntament de Campos, en concepte de quotes mensuals de
l'Escola Municipal de Música de Campos.
Nom de l'alumne/a.................................................................................................................................
Titular del compte..................................................................................................................................
Banc o Caixa..........................................................................................................................................
IBAN

Entitat

Oficina

d. c.

Núm. compte

Campos, a............. d....................................... de 20......
Signatura del/la titular

Plaça Major, 1 – 07630 Campos - Tel: 971652143 Fax: 971652693 http://www.ajcampos.org ajuntament@ajcampos.org

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAMPOS
MATRÍCULA CURS 20 -20

Art i sons S.coop i l'Escola Municipal de Música de Campos disposa de mecanismes de comunicació per
donar a conèixer l’entitat tant a Internet, a través de la pàgina web i xarxes socials, com a través de materials
divulgatius en altres suports (cartells, fotografies, tríptics...). Amb aquestes eines s’informa i es fa difusió de
les activitats pròpies de l'Escola com poden ser les audicions, concerts, les activitats al local entre d'altres.
Aquesta difusió es fa a través d’imatges on les persones membres de l'entitat apareixen individualment o en
grup realitzant les activitats esmentades.
En compliment del que estableix el dret a la pròpia imatge reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i
regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia
imatge, així com el que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de
caràcter personal, Art i sons S.coop demana el consentiment per poder enregistrar fotografies o imatges on
apareguin persones clarament identificables amb finalitats exclusivament informatives, docents o
divulgatives adreçades al públic en general.
El Sr/a........................................................................................................................................amb D.N.I. o
passaport....................................................................,autoritzo
que
la
imatge
del
meu
fill/a......................................................................................................................................, pugui aparèixer en
fotografies corresponents a activitats escolars lectives complementàries i extraescolars organitzades pel
centre docent o publicades a les pàgines web o xarxes socials.
Jo.................................................................................................................................................major d'edat i
amb DNI o passaport......................................................., autoritzo que la meva imatge pugui aparèixer en
fotografies corresponents a activitats escolars lectives complementàries i extraescolars organitzades pel
centre docent o publicades a les pàgines web o xarxes socials.
Signatura

Campos, a........... d..................................... de 20........

Les vostres dades personals s’incorporaran en els fitxers de l'Escola de Música i l'Ajuntament de Campos
únicament amb la finalitat de tenir les dades actualitzades en el cens propi. En compliment de la Llei
Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal, podreu exercir-ne el dret d’accés, modificació,
cancel·lació i oposició quan ho cregueu oportú.
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