Full d’inscripció (adults)
Dades del participant
Nom i cognoms:

La fotografia
ens ajuda a
identificar
l’alumne/a

NIF: (si en té)

Data de naixement:
Adreça:
Codi postal:

Població:

Telèfon1*:

Telèfon 2*:

Correu electrònic:

.(*) Obligatori dos números de telèfon

Dades de l’activitat
Entitat organitzadora:
MOW ASSOCIACIÓ CULTURAL PER LA DANSA
Grup/horari

Activitat/s en la qual es vol inscriure:
Durada i lloc de realització:
15/10//2018 al 21/06/2018-Torroella de Montgrí

Dades de salut
Comunico al centre i al professorat que tingui en compte les següents dades sobre la meva salut:


Impediments físics o psíquics per realitzar l’activitat:  No  Sí:___________________________________________________________



Al·lèrgies, intol·leràncies o malalties cròniques a tenir en compte:  No  Sí:___________________________________________



Altres dades rellevants: _____________________________________________________________________________

Autorització de la imatge
Us demanem a través d’aquest formulari el consentiment per tal de poder publicar fotografies i vídeos on pugueu aparèixer i hi sigueu
clarament identificables; atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei
orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.
Autoritzo que Mow Associació Cultural per la Dansa pugui publicar fotografies i/o vídeos on aparegui la meva imatge, corresponents a
activitats programades i organitzades pel centre i publicades en:


Pàgina web del centre www.mowdansa.cat i (.com):  Sí  No



Xarxes socials del centre (Facebook, Twitter i/o Instagram):  Sí



Material promocional del centre (cartells, fullets, etc.):  Sí  No

 No

Modalitat de pagament
El preu total de l’activitat és de: 272 €. El curs es pot pagar per trimestres: 80 € (octubre), 96 € (gener) 96 € (abril).
Escolliu sistema de pagament:

 Efectiu

 Transferència/Ingrés (caldrà portar comprovant)

 Domiciliació bancària

Documents adjunts presentats en la inscripció
 Fotografia mida carnet (recent) enganxada en aquest full d’inscripció (obligatòria)
 Fotocòpia de la targeta de la seguretat social o de la mútua on està inscrit l’alumne/a (o targeta de mútua)
 * Document per autoritzar les domiciliacions bancàries (si s’escau)

NORMATIVA DEL CENTRE
Mow Associació Cultural per la Dansa considera l’ensenyament de la dansa més enllà del seu aspecte lúdic o de lleure.
Entenem l’educació en dansa a com a procés d’alfabetització artística, en el sentit d’adquisició de la competència per
comprendre i valorar críticament les manifestacions artístiques i per a ser capaç de donar forma a emocions, idees i
sentiments.
Potenciem valors com el treball en equip, la responsabilitat i el compromís. Per tant, demanem considereu la importància
dels problemes que comporta per a companys i professor/a el fet que un/a alumne/a es doni de baixa durant el curs.
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CALENDARI DEL CURS
 Les classes regulars del centre coincideixen amb el curs escolar: dies lectius, dies festius, dies de lliure elecció i períodes
vacacionals. No obstant, el centre pot organitzar fora d’aquest horari diferents tallers.
 La recuperació de les classes no realitzades per raons relacionades amb el centre, es proposaran sempre que hi hagi
acord amb el professor i un mínim del 51% de l’alumnat o dels seus representants.
 La no assistència a classes per raó de l’alumne es pot recuperar si hi ha altre grup amb la mateixa activitat i el professorat
hi està d’acord. En cas contrari no suposarà un retorn de la quota o descompte.
 A final de curs els alumnes poden participar voluntàriament en un festival obert a públic o bé un taller especial obert,
per tal de completar a formació de l’alumne i tancar el procés de creació/interpretació amb trobada amb el públic.
ALTES I BAIXES
 La matrícula suposa el compromís de completar tot els curs.
 Les baixes s’hauran de comunicar per escrit amb avís previ al dia 25 del mes anterior al canvi de trimestre. Podeu
sol·licitar model i haurà d’estar signat per la mateixa persona que va realitzar l’alta..
 La no comunicació de les baixes en les dates previstes pot suposar un perjudici al centre per tal de fer front als
pagaments del personal i estructura. Per això us demanem responsabilitat en aquest aspecte.
 Durant el mes de juny s’obrirà període de reserva de plaça als alumnes que hagin completat el curs. El pagament de la
reserva eximirà de pagar la matrícula l’any següent.
 Els tallers puntuals i/o intensius són requereixen matrícula, però és obligatòria una reserva prèvia.
PREUS I PAGAMENT
 Els preus de les activitats estan calculats en funció del total de les hores efectives del curs complet.
 El curs es pagarà per trimestres i s’haurà de fer efectiu entre el dia 1 i 10 dels mesos d’octubre, gener i abril. Es podrà
sol·licitar el desdoblament de la quota en dos meitats. La primera es pagarà en el període esmentat i la part restant abans
del dia 10 del mes següent. Aquesta opció requerirà l’aprovació del centre.
 El mes de setembre es pot pagar apart i s’haurà d’abonar abans del primer dia d’assistència.
 Es pot realitzar una classe de prova per activitat. Fora del termini de promocions, s’haurà de pagar apart, essent
descomptable de la matrícula, en cas d’inscripció..
 La matrícula o les quotes no seran retornables en cas de no assistència. Tampoc eximiran del pagament de cap altra
quota, en cas que l’alumne falti sense comunicar-ho adequadament al centre.
 La matrícula o les quotes no inclouen el preu de vestuari o entrades per als festivals que organitzi el centre.
 Els tallers s’hauran d’abonar fins a 3 dies abans del seu inici, per tal de poder confirmar la seva realització.
ASSISTÈNCIA
 És imprescindible un compromís d’assistència i puntualitat a les classes durant tot el curs.
 Es recomana l’assistència 5 minuts abans de l’inici, per tal de fer el canvi de roba necessari.
 Es recomana portar aigua.
 No es podrà accedir a la sala amb sabatilles de carrer.
Normativa interna i LOPD
 Declaro que he llegit i em comprometo a respectar la “Normativa del Centre” que es troba en la cara posterior a aquest full.

En compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679
de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre (LOPD) i el Reial Decret 1720/2007 de
desenvolupament de la LOPD, l’informem que les dades personals aportades en aquest formulari seran tractades per Mow
Associació Cultural per la Dansa, amb la finalitat de prestar el serveis propis del centre i comunicacions sobre les activitats
culturals de l’associació. Aquestes dades es conservaran mentre duri la finalitat per la qual s’han obtingut i sempre que no
s’exerceixi cap dret dels que es mencionen. No es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, ni tampoc es realitzarà
cap transferència internacional de dades sense consentiment previ. Una vegada les seves dades ja no siguin necessàries,
se suprimiran amb les mesures de seguretat adequades.
Així mateix, l’informem que té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les dades i la limitació i oposició
del seu tractament dirigint-se a Mow Associació Cultural per la Dansa, amb domicili al Pg. Vicenç Bou 48, 17257 de Torroella
de Montgrí (Girona) o enviant un correu electrònic a mowdansa@gmail.com, juntament amb la fotocòpia del seu DNI o
document anàleg en dret, indicant el tipus de dret que vol exercir. Té igualment dret a retirar el consentiment en qualsevol
moment o a presentar una reclamació, si considera que el tractament de les dades no s’ajusta a la normativa vigent, davant
qualsevol autoritat de control (www.agpd.es).
Amb la signatura d’aquest document, el firmant considera informat i atorga el seu consentiment al tractament de les dades
mencionades, així com als drets d’imatge autoritzats en el present formulari.
Nom i cognoms:............................................................................................................................... NIF/NIE/Passaport:.................................
A......................................, en data ................de ................................. del 201....
Signatura:
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