INSCRIPCIÓ CURSOS ESPIGA 2021/2022

S.C. l’Espiga de Les Corts
Carrer Joan Gamper, 30.
www.espigadelescorts.cat

Nom alumne:_________________ Cognoms alumne: ___________________________
Adreça: ________________________________________________________________
Codi Postal: ________________ Ciutat /Vila: _________________________________
Telèfon Fix: _________________ Mòbil: ________________ Fax: ________________
Email: ___________________________

Data de naixement alumne: ___/___/______

Si la persona que farà el curs es menor de 14 anys, cal indicar el nom i cognoms del tutor a
continuació. El menor o el tutor hauran de ser socis de l’Espiga.

Nom i Cognoms del tutor: ___________________________
Soc soci de l’Espiga: □ SI. □ NO.

DNI: _ _ _ _ _ _ _ _ _

Núm. Soci: _________

(Si ha respost NO, ha d’omplir una butlleta de sol·licitud de soci).
Es cobraran només els trimestres no vençuts de l’any.

Sol·licito la meva inscripció en els cursos que s’indiquen a continuació:
□

Teatre Infantil (5 a 9 anys)
o
o

□

Dijous de 18:30 a 19:45.
72 € trimestrals
Dijous: de 20:00 a 21:15
81 € trimestrals.

Escacs Infantil/Juvenil
Grup Bàsic dilluns
o
o

□

Teatre Adults (a partir de 18 anys)
o
o

□

Dijous de 17:30 a 18:15.
72 € trimestrals

Teatre Juvenil (10 a 17 anys)
o
o

□

□

Escacs Infantil/Juvenil
Grup Avançat dilluns
o
o

□

□

Dilluns de 18:20 a 19:15
72 € trimestrals

Escacs Infantil/Juvenil
Grup Bàsic dimarts
o
o

Cor Infantil i Juvenil Faristol:
Omplir full específic

Dilluns de 17:20 a 18:15
72 € trimestrals

Dilluns de 17:20 a 18:15
72 € trimestrals

Escacs Infantil/Juvenil
Grup Avançat dimarts
o
o

Dilluns de 18:20 a 19:15
72 € trimestrals

Data de la sol·licitud:
Signatura de l’alumne o del tutor:

INSCRIPCIÓ CURSOS ESPIGA 2021/2022

AUTORITZACIÓ PER LA CESSIÓ DE DRETS D’IMATGE
Atès que el dret a la pròpia imatge el article 18.1 de la constitució i 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, l’Espiga us demana el vostre consentiment per poder fer ús de la
imatge de l’alumne quan estigui fent l’activitat al centre.
Jo,

amb DNI

,

com a tutor o tutora de l’infant o jove
 Autoritzo
 No autoritzo
Que la imatge de l’alumne mencionat pugui aparèixer en imatges corresponents activats
organitzades per l’Espiga de Les Corts i publicades a tots els mitjans de difusió (tríptics,
web, etc.) que utilitzi l’entitat.
de
de

Signatura alumne o pare/mare/tutor o tutora legal en cas de ser menor.

