MATRÍCULA CURS 2021/2022

DADES DE L'ALUMNE
Nom i cognoms
Adreça
Localitat
Província

Codi postal

Data de naixement

DNI/NIE

Sexe

Home

Dona

Curs escolar
Col·legi/institut
Informació addicional

(L'hora de sortida del col·legi/institut/treball i tota la informació que es pugui aportar
d'altres activitats extraescolars per a tenir-ho en compte a l'hora d'organitzar els
horaris.)

DADES DE CONTACTE
Telèfon 1

Telèfon 2

E-mail de contacte

DADES DEL TUTOR
Nom i cognoms

DADES BANCARIS
Compte bancari
(amb IBAN)

(en el cas que l'alumne sigui menor d'edat)

DNI/NIE

MATRÍCULA
Sensibilització Musical (SM)
Iniciació Musical (IM)
Educació Musical (EM)
Professional RSL
Adults Professional ATR

Educació Avançada Lliure

INSTRUMENT/CANT
(1 hora)

Educació
Online

INSTRUMENT/
CANT(1 hora)

INSTRUMENT/CANT
(45 min)

INSTRUMENT/
CANT(45 min)

TEORIA MUSICAL
(45 min)

TEORIA MUSICAL
(45 min)

COMBO (1 hora)

EDICIÓ DE
PARTITURES
(1 hora)

ORQUESTRA
(1 hora)

PRODUCCIÓ
MUSICAL
(1 hora)

EDICIÓ DE
PARTITURES
(1 hora)

HARMONIA
(45 min)

PRODUCCIÓ
MUSICAL (1 hora)
HARMONIA(45 min)

COMPOSICIÓ
(45 min)

COMPOSICIÓ
(45 min)

INSTRUMENT
COMPLEMENTARI
(30 mins)

INSTRUMENT
COMPLEMENTARI
(30 mins)

Instrument/curs(a partir de 6 anys)
Selecciona l'instrument/curs
al qual et matricules

Instrument Complementari

Per a alumnes que cursen bateria/percussió

AUTORITZACIÓ RESPECTE AL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
En virtut del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades, l'escola posa en el seu coneixement
que disposa d'un arxiu documental general que contenen dades personals. La finalitat de la seva creació, existència i manteniment
és el tractament de les dades amb la única tasca de gestionar els tràmits de matriculació de l'alumne inscrit en l'escola. El
destinatari de la informació és l'escola RockSchool Lleida.
La negativa a facilitar les dades demanades tindrà com a conseqüència la impossibilitat d'inscriure's al centre. En tot cas, els
sotasignants tenen la possibilitat d'exercir els seus drets d'oposició, accés, rectificació i cancel.lació en l'àmbit reconegut
per la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, mitjançant el que disposa el R.D. 1332/1994 de 20 de juny.
Atenent allò esmentat més amunt i d'acord amb el que se'ns proposa, CONSENTIM EXPRESSAMENT I AUTORITZEM a la direcció de l'Escola
RockSchool Lleida, per a que tractin les dades que voluntàriament cedim en la inscripció i domiciliació bancària, d'acord amb el
que disposa la Llei 15/1999 de 13 de desembre i la Directiva 46/95 de la CEE limitant la nostra autoritzacío al compliment de les
finalitats abans esmentades.

DATA

Signatura

