
“D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades 
s’incorporaran en el corresponent fitxer automatitzat per a la gestió de les funcions pròpies de l’Ajuntament,  i només es cediran a tercers en els casos i en les 
condicions previstes legalment. El responsable del fitxer és l’Ajuntament d’Alella, on podreu dirigir-vos per exercir el vostre dret d’accés, rectificació i cancel·lació de 
les vostres dades personals o formular oposició al seu tractament mitjançant comunicació escrita.” 

PRE-INSCRIPCIÓ ESCOLA DE DANSA D’ALELLA CURS 2017-2018 

DADES DE L’ALUMNE/A

NIF e-mail 

Nom: 1r Cognom 2n Cognom 

Data de naixement: Adreça: C.P. Població 

DADES DEL PARE/MARE/ TUTOR LEGAL

NIF e-mail 

Nom: 1r Cognom 2n Cognom 

C.P. Població Telèfon Telèfon mòbil 

DADES DEL CURS EN EL QUAL S’INSCRIU 

Nom del curs Horari Preu 

Per  INTERMEDI I o INTERMEDI II, indicar si l’alumne/a:  farà 2 dies de classe       farà 3 dies de classe  

Marqueu la casella corresponent si podeu ser beneficiari d’algun dels descomptes (no són acumulatius):

5% de descompte per al 2n germà de la família que assisteixi a l’escola de dansa  

10% de descompte per a cadascun dels membres de família nombrosa o monoparental 
(necessari presentar el carnet vigent) 

Documentació que caldrà aportar en realitzar la inscripció un cop confirmada la plaça (els podeu descarregar 

al web http://www.alella.cat/escoladansa) 

 Document d'autorització domiciliació de rebuts

 Document d'autorització d'imatge

 Fotocòpia de la targeta de salut de l'alumne/a

 Fotocòpia del document de família nombrosa o monoparental (en cas d'aplicació del corresponent 
descompte)

Signatura del titular, 

Alella, a _______________ de ___________ 2017 
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