ESCOLA DE MÚSICA I DANSA DE VILAFRANCA
FULL D’INSCRIPCIÓ
CURS:

2016 / 2017

ALUMNE
Nom i llinatges:
DNI:

Data naixament:

Domicili:

Població:

Telèfon:

Correu electrònic:

PARE / MARE / TUTOR
Nom i llinatges:
DNI:

Telèfon:

Familia Nombrosa:
SERVEIS:

2n. Germà a l’escola de música:
ASSIGNATURA

Iniciació Musical I (de 4 a 5 anys) * Els que van a 5è d’infantil
Iniciació Musical II (de 5 a 6 anys) * Els que van a 6è d’infantil o 1er de primària
Llenguatge Musical

Nivell A B C D E F G H

Piano
Flauta
Clarinet
Saxòfon
Bateria
Guitarra / Baix

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
Banc / Caixa
Població
C/C o llibreta nº (20 dígits)
Vilafranca de Bonany, a

Signatura:

d

de 2016

AUTORITZACIÓ DE L’ÚS DE LES IMATGES DELS INFANTS
Per tal de poder documentar les activitats fetes, en l’elaboració de la memòria i altres documents de l’Escola de Música, de
l’empresa municipal Fita 2020, S.L.U. i de l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany per publicar-los en paper escrit o a la
pàgina web de l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany (www.ajvilafrancadebonany.net).
Atès que 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, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, FITA 2020 S.L.U, en nom
i representació de l’Escola de Música i l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany demana el consentiment a pares, mares i
tutors legals per poder publicar fotografies on apareguin els seus fills o les seves filles i on siguin clarament identificables.
..................................................................................., amb DNI número .........................., autoritzo que la imatge del meu
fill/ la meva filla ............................................................................., pugui aparèixer a fotografies corresponents a activitats
organitzades per l’Escola de Música editades a la pàgina web de l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany o en publicacions
en paper escrit destinades a difusió pública no comercial.

El pare, mare o tutor legal,
Signat:

Vilafranca de Bonany, .......... de .............................. de 2016

La comunicació de les dades personals que consten en aquest document suposa l’autorització perquè s’incorporin a un fitxer automatitzat de l
´Ajuntament de Vilafranca de Bonany i Fita 2020, S.L.U. per a la resolució d’aquesta tramitació. Així mateix, són objecte de protecció d’acord amb les
disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Per aquest motiu, podreu exercir-ne el dret
d’accés, modificació i cancel·lació adreçant-vos personalment a FITA 2020 S.L.U. o mitjançant l’adreça de correu fita2020@ajvilafrancadebonany.net

El

Sr./Sra.

número

...........................................................................................................................,
....................................,

com

a

amb

pare/mare

DNI
del

nin/a .............................................................................................................. matriculat al curs escolar 2016 / 2017 a
l’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, pel present AUTORITZO al meu fill/a:

□

NO

□

-

Per realitzar les sortides fora del recinte escolar al llarg del curs escolar............. SI

-

Al trasllat de l’infant, en cas d’accident lleu, al Centre Sanitari de Vilafranca de Bonany, acompanyat d’un
professor/a i en cas d’accident greu, amb ambulància o cotxe de servei mèdic, al PAC de Vilafranca de Bonany o
Hospital de Manacor, acompanyat d’un professor/a ............................................

SI

□

NO

□

El pare, mare o tutor legal,
Signat:

Vilafranca de Bonany, .......... de .............................. de 2016

La comunicació de les dades personals que consten en aquest document suposa l’autorització perquè s’incorporin a un fitxer automatitzat de Fita
2020, S.L.U. per a la resolució d’aquesta tramitació. Així mateix, són objecte de protecció d’acord amb les disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Per aquest motiu, podreu exercir-ne el dret d’accés, modificació i cancel·lació adreçantvos personalment a FITA 2020 S.L.U. o mitjançant l’adreça de correu fita2020@ajvilafrancadebonany.

