
      Preu

 Matricula     Gratuïta

 1 classe a la setmana    23 €/mes

 2 classes a la setmana    40 €/mes

 3 classes a la setmana    50 €/mes

  2. Curs escollit

Tinc interés en seguir el següent curs:

  3. Dades econòmiques 

Els rebuts es presentaràn entre el 5 i el 10 de cada mes.

Titular del compte bancari        IBAN Compte bancari

  4. Preus 

Us recordem els preus dels cursos a “Lo Planter”.

Escola de ball, cant i música tradicional

Associació Escola “Lo Planter” 
Plaça Mestre Monclús, 2 - 43500 TORTOSA

E-mail: info@loplanter.com 
Telèfon: 602 480 975

  1. Dades de l’alumne/a

Nom i cognoms:

Edat:

Adreça + codi postal:

Correu electrònic:

Telèfon contacte:

Observacions (Necessitats específiques, malalties...):

  2. Dades familiars (si l’alumne/a és menor)

Nom i cognoms pare:

Telèfon contacte:

Nom i cognoms mare:

Telèfon contacte:

Adreça + codi postal:

Correu electrònic:

  Preu reduït
   (2 ó més germans inscrits, pare i mare inscrits, o pare/mare a l’atur) 

  Gratuïta 

  20 €/mes

  35 €/mes

  45 €/mes

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ
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  5. Documentació a aportar amb la inscripció 

 - Fotografia tipus carnet

 - Fotocòpia dni o llibre de família (si no es disposa de dni)

 -Document de demanda d’ocupació (dardo)

 - Informació sobre malalties, al•lèrgies o similars que puguen afectar l’alumne

Tortosa, ________ de __________ de 2016

           Signatura

  LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES

D’acord amb la LOPD 15/1999 del 13 de desembre, l’informem que les seves dades personals i direcció

de correu electrònic formen part d’un fitxer, del qual és responsable Lo Planter, amb la finalitat d’informar i

comunicar de totes les nostres activitats i/o tallers. Si ho desitja, podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació 

o cancel•lació de les seves dades al domicili de l’escola Lo Planter, plaça Joan Monclús, n. 2, 43500 Tortosa

(Tarragona) o enviant un correu electrònic a: info@loplanter.com

   AUTORITZACIÓ DE DRETS D’IMATGE

Per tal de facilitar el funcionament de l’escola us agrairíem que juntament amb el formulari pugueu entregar 

aquest full d’autorització degudament signat. Moltes gràcies. 

En/Na ______________________________________ amb DNI número ________________ com a pare, mare o tu-

tor de ___________________________________________, menor d’edat, autoritzo a la presa d’imatges del citat 

menor per il•lustrar materials comunicatius de caràcter gràfic i visual de Lo Planter, a través de qualsevol mitjà 

de comunicació mitjançant una distribució gratuïta i amb l’objectiu de difondre les activitats o tallers de l’escola. 

Aquesta autorització és completament gratuïta, i em comprometo a no reclamar cap compensació, pagament 

i/o indemnització a canvi del permís acordat amb la direcció de Lo Planter per a la utilització de la imatge de la 

persona a qui represento.

Tortosa, ________ de __________ de 2016

           Signatura
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  INFORMACIÓ PER A LA FAMÍLIA I/O ALUMNE

Lo Planter té una pòlissa de RC per qualsevol incidència que puga patir un alumne durant les hores de classe 
al lloc d’assaig. 

Les classes de dansa i música començaran el 2 d’octubre i les de cant el 3 d’octubre. 
Les classes seguiran el mateix calendari que els centres educatius. 
Primer trimestre: del 2 d’octubre al 19 de desembre
Segon trimestre: del 8 de gener al 10 d’abril 
Tercer trimestre: del 24 d’abril al 19 de juny 

Què es necessita per les classes de Dansa? 
Roba còmoda i sabatilles flexibles de sola fina exclusives per ballar. 

Què es necessita per les classes de Grup Instrumental? 
Instrument. Qualsevol instrument té cabuda al grup instrumental, ja siga instrument tradicional, de banda, mo-
dern... melòdic, rítmic o harmònic.

Al llarg del curs s’anirà informant  de tots els tallers puntuals (via correu electrònic i web) que es programaran 
(en dissabtes o entre setmana). Així com dels horaris i les quotes, que es pagaran a part. L’alumne de l’escola
gaudirà d’un descompte. 
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