FITXA D’INSCRIPCIÓ D'ALUMNES
| Estudi – Rockschool Maresme | Plaça Espanya nº14, Mataró | 689507891 | www.estudiescolademusica.com

INFORMACIÓ DE L’ALUMNE
Nom i cognoms

Data de Naixement

Adreça

Municipi

NIF

Telèfon

Codi Postal

E-mail

INFORMACIÓ DELS PARES (menors d'edat)
Nom i cognoms
NIF

Telèfon

E-mail

El seu fill/a està autoritzat/da a sortir sol de l’escola?
Vol rebre informació de la nostra escola per e-mail?

□
□

Si
Si

□
□

No
No

AUTORITZACIÓ PER AL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS
Als efectes que disposa la Llei Orgànica 15/1999, autoritza a que les seves dades personals o qualsevol altre document derivat de l’esmentat servei seran incloses
en els fitxers creats sota la responsabilitat de "Estudi - Rockschool Maresme".
Així mateix els signants autoritzen a Estudi Rockschool Maresme cedir les dades dels seus fills menors d’edat.
En qualsevol moment podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d’acord amb el que estableix la Lopd i el Reial Decret 1720/2007 de 21 de
desembre, a l’adreça: Plaça Espanya nº14 , Mataró

______________a, ____ de/d______________ de 202__

Signatura de l' autoritzant

AUTORITZACIÓ PER A L'ÚS DE LA IMATGE
"Estudi - Rockschool Maresme" disposa d'espais de comunicació (Facebook, Instagram, Pàgina web, etc.) on es poden publicar imatges en què apareguin alumnes.
El dret a la pròpia imatge està reconegut en l'article 18.1 de la Constitució Espanyola i regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció del dret a
l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD)
Estudi Rockschool demana el seu consentiment per poder publicar fotografies i vídeos on aparegui i hi sigui clarament identificable.

______________a, ____ de/d______________ de 202__

Signatura de l'alumne o representant legal

Com ens has conegut?

FITXA D’INSCRIPCIÓ D'ALUMNES

FITXA D’INSCRIPCIÓ D'ALUMNES
| Estudi – Rockschool Maresme | Plaça Espanya nº14, Mataró | 600 70 45 12 | www.estudiescolademusica.com

NORMES, TERMES I CONDICIONS DEL CENTRE
• La matrícula vincula a l’alumne amb el seu horari. En cas de voler sol·licitar un nou horari es farà per escrit a secretaria, i estarà subjecte a la disponibilitat del
centre.
• No seran possibles canvis d’horari. Les qualitats numero 1 d´un music són la constància, perseverança, la puntualitat i la passió per la música.
• ESTUDI seguirà el calendari escolar aprovat pel departament d’educació a la ciutat de Mataró. A excepció de l’inici del curs que serà el dia 1 de Setembre.
• Durant els festius o vacances aprofitarem per practicar mes intensament, aquestes classes en cap cas seran reprogramades o recuperades.
• La quota de l’alumne es mensual, no per un numero determinat de classes, (la mitjana al llarg del curs serà de 4 classes al mes).
• Tota comunicació amb l’escola es farà amb la secretaria de (no amb el professor) i es farà únicament via Mail infoestudimataro@gmail.com o per telèfon o
WhatsApp de 11 a 13 i de 16 a 21h. (689 50 78 91). En qualsevol moment del curs podeu demanar una entrevista amb la direcció, per conèixer la evolució del
l’alumne o per qualsevol tipus d’assessorament.
• Per fer efectiva una baixa s’haurà de comunicar a l’escola abans del dia 20 del mes anterior, en cas de baixa temporal l’incompliment, donarà lloc a la pèrdua de
la matrícula.
• Els rebuts es domiciliaran el dia 7 de cada mes. En cas de devolució del rebut es cobrarà un recàrrec de 5 €.
• La Direcció d’ESTUDI es reserva el dret a suspendre o patrocinar la matrícula d’un alumne en funció del progrés i dedicació.
L’incompliment de les normes comportarà la pèrdua de la matricula i de la plaça de l’alumne.

______________a, ____ de/d______________ de 202__

□ Accepto les normes, termes i condicions del centre

A OMPLIR PER AL CENTRE:
Professor:
Horari:
Assignatures:
Observacions:
Orientació d'estil:

Signatura de l'alumne o representant legal

