MATRÍCULA CURS 2020/21
Núm. Matrícula
DADES PERSONALS DE L’ALUMNE o ALUMNA Datos personales del alumno o alumna

NOM

COGNOMS

Nombre

Apellidos

ADREÇA

N.

Dirección

POBLACIÓ

C.P.

TELÈFON

Población

Teléfono

TELÈFON 2

NIF

Teléfono 2

DATA NAIXEMENT

e-mail

Fecha nacimiento

NOM PARE/MARE O TUTOR
Nombre padre/madre o tutor
SOL·LICITA SER MATRICULAT/ADA ALS ESTUDIS / Solicita ser matriculado/a en los estudios:

CICLE INICIAL
( De 4 a 7 anys)

Música i moviment (4 anys)
Música i moviment (5 anys)
Música i moviment (6 anys)
Iniciació (7 anys )

Instrument:
Percussió-psicomotricitat (5-6 anys)

ETAPA BÀSICA
( A partir de 8 anys)
ADULTS/MANTENIMENT

CURS

INSTRUMENT

CURS

SEGON INSTRUMENT

ASSIGNATURES

Condicions generals de la matrícula:
a)
Obligatòriament, algun membre de la unitat familiar al que pertany l’alumne te que ser soci, de la Unió Musical d'Alcúdia de Crespins.
b)
Els imports de les mensualitats seran carregats mitjançant domiciliació bancaria a partir del dia 20 del mateix mes. L’alumne que es done de baixa una vegada començat el mes,
està obligat a pagar el mes sencer. El 60% de l'import està destinat a la despesa dels professors i el 40% restant per les despeses de manteniment i material fungible.
c)
Les famílies amb 2 o més alumnes matriculats estan exents del pagament de matrícula.
d)
Per formalitzar la matrícula cal dur: fotocopia del DNI o NIA de l’alumne junt a la fotocopia del conter corrent bancari on es domiciliaran els rebut.

L’Alcudia de Crespins, a

de

Signat pare/mare o tutor/a. Firmado por el padre/madre o tutor/a.

del 20

INFORMACIÓ I CONSENTIMENT SOBRE L'ÚS I TRACTAMENT DE LES SEUES DADES DE CARÀCTER PERSONAL
INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO SOBRE EL USO Y TRATAMIENTO DE SUS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

De conformitat amb l'article 13 del *RGPD 2016/679 de 27 d'abril de 2016 i en virtut del que es disposa en art. 11 de la Llei orgànica 3/2018, de
5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, se l'informa que les seues dades personals quedaran incorporats
i seran tractats en l'activitat de tractament denominada “ALUMNES” titularitat de la SOCIETAT UNIÓ MUSICAL DE L'Alcúdia de Crespins amb
la finalitat de realitzar la gestió integral de l'activitat de la nostra escola de música. Pot exercir en qualsevol moment els seus drets d'accés,
rectificació, oposició, supressió i/o portabilitat de les seues dades de caràcter personal mitjançant el corresponent escrit, acompanyant fotocòpia
de la seua D.N.I. dirigit a SOCIETAT UNIÓ MUSICAL DE L'Alcúdia de Crespins, C/ Senyera, sense número ( Casa de la Música), (46690)
València.

En cas que no presta el seu consentiment, marque la següent casella:
L’Alcudia de Crespins, a

Fdo

de

del 2020

OBSERVACIONS/OBSERVACIONES

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA

Referencia de la orden de domiciliación
Identificador del acreedor

G46176459

Nombre del acreedor

SOCIETAT UNIÓ MUSICAL DE ALCUDIA DE CRESPINS

Dirección

C/ Senyera s/n

Código postal-población-Provincia

46690.- ALCUDIA DE CRESPINS-VALENCIA

País

ESPAÑA

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su
Cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor
está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá
efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su
entidad financiera.
Nombre del deudor (titulares de la cuenta de cargo)

D.N.I

Dirección del deudor

Código postal – Población – Provincia

País del deudor

ESPAÑA
Swift BIC / Swift BIC (puede contener 8 u 11 posiciones

Número de cuenta- IBAN / Account number – IBAN

E

S

Fecha – Localidad

Firma del deudor

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE.
UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACION DEBE DE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA

De conformitat amb l'article 13 del *RGPD 2016/679 de 27 d'abril de 2016 i en virtut del que es disposa en art. 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i
garantia dels drets digitals, se l'informa que les seues dades personals quedaran incorporats i seran tractats en l'activitat de tractament denominada “ALUMNES” titularitat de la SOCIETAT UNIÓ
MUSICAL DE L'Alcúdia de Crespins amb la finalitat de realitzar la gestió integral de l'activitat de la nostra escola de música. Pot exercir en qualsevol moment els seus drets d'accés, rectificació,
oposició, supressió i/o portabilitat de les seues dades de caràcter personal mitjançant el corresponent escrit, acompanyant fotocòpia de la seua D.N.I. dirigit a SOCIETAT UNIÓ MUSICAL DE L'Alcúdia
de Crespins, C/ Senyera, sense número ( Casa de la Música), (46690) València.

AUTORITZACIÓ DE L’US DE LES IMATGES DE L’ALUMNAT

Com es sap, el centre pot realitzar excursions i activitats complementàries i extraescolars. En estes activitats
realitzem fotos i filmacions i convé regularitzar la situació sobre el dret d’imatge, que està reconegut en
l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig.
Per això, la direcció del centre demana el consentiment a pares, mares, tutors o tutores legals, per tal de fer
ús de les imatges en les quals apareguen els seus fills o filles, individualment o en grup, que, amb caràcter
educatiu i pedagògic, es puguen realitzar a l’escola i fora de la mateixa en activitats lectives,
complementàries o extraescolars.

amb NIF/DNI/NIE
Com a pare/mare o tutor/tutora de l’alumne/a

AUTORITZE A LA SOCIETAT MUSICAL D'ALCUDIA DE CRESPINS, titolar de L’ESCOLA DE MÚSICA SOCIETAT
UNIÓ MUSICAL DE L’ALCUDIA DE CRESPINS a que la imatge del meu fill o filla puga aparéixer en fotografies i
filmacions corresponents a activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars organitzades pel centre així com
la publicació de les mateixes en internet.

L’Alcudia de Crespins, a

de

del 201

Signat:

De conformitat amb l'article 13 del *RGPD 2016/679 de 27 d'abril de 2016 i en virtut del que es disposa en art. 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i
garantia dels drets digitals, se l'informa que les seues dades personals quedaran incorporats i seran tractats en l'activitat de tractament denominada “ALUMNES” titularitat de la SOCIETAT UNIÓ
MUSICAL DE L'Alcúdia de Crespins amb la finalitat de realitzar la gestió integral de l'activitat de la nostra escola de música. Pot exercir en qualsevol moment els seus drets d'accés, rectificació,
oposició, supressió i/o portabilitat de les seues dades de caràcter personal mitjançant el corresponent escrit, acompanyant fotocòpia de la seua D.N.I. dirigit a SOCIETAT UNIÓ MUSICAL DE L'Alcúdia
de Crespins, C/ Senyera, sense número ( Casa de la Música), (46690) València.

